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استمارة الموافقة 
 المسبقة للمشارك

                                                                                                                                         

 

  اسم المشارك (األول واألخیر): 
 USU STARS! GEAR UP College Prep Retreatالنشاط: 

 
الموقع أدناه ھو "المشارك" أو  اُيشار إلیه بكلمة "المشارك". أن(المحدد أعاله)  "طالنشا"الشخص المشارك في 

بسبب فرصة "المشارك"  ، أنا والد "المشارك" القاصر أو الوصي القانوني علیه.18إذا كان "المشارك" تحت سن 
 للمشاركة في النشاط التالي:

 
ولن  USU STARS! GEAR UP College Prep Retreat أنا أفھم وأقر على أنني طواعیًة أختار أن أشارك في

، على سبیل المثال أحملھم مسؤولیة المخاطر واألخطار المعروفة وغیر المتوقعة. تتضمن ھذه المخاطر واألخطار
به  المصرحأو االستخدام غیر غیر الملحوظة المكسورة  والمعدات ال الحصر، السقوط، واألجسام الساقطة،

اإلصابة الجسدية أو النفسیة، أو أو ، أو العلة، أو المرض، الممتلكاتالذي قد ينتج عنه تلف أو فقدان  للمعدات
مشاركتي في األنشطة المجدولة أو غیر  عنموتي أو موت أشخاص آخرين. أفھم أن اإلصابات التي قد تنتج 

، على سبیل المثال ال الحصر: الجروح، والكدمات، والتواء المفاصل، وكسر تضمنالمجدولة المرتبطة بھذا البرنامج ت
 النفسیة، والعدوى، والموت. ةالعظام، والصدم

 

. أنا أختار USU STARS! GEAR UP College Prep Retreatنا أقر أنني قد دربت نفسي على مخاطر وأخطار أ
، وسأتبع إجراءات العمل والسالمة، وسأتبع أي توجیھات من قِبَل السلوكطواعیًة المشاركة، وسأتبع قواعد 

) 2حیازة أو استخدام الكحولیات، والتبغ، والعقاقیر األخرى. ممنوع ) 1موظفي الجامعة المختصین. أفھم أن: 
تشغیل سیارة بواسطة ممنوع ) 3حیازة أو استخدام األلعاب النارية، والمسدسات، واألسلحة األخرى. ممنوع 

بما في ذلك االعتداء الجنسي أو مع أي عنف،  التسامح) لن يتم 4. هأو المشاركة فی البرنامج اصر أثناء حضورق
) 7التنمر ويشمل التنمر اللفظي، والجسدي، واإللكتروني. ممنوع ) 6المضايقات من أي نوع. ممنوع ) 5التحرش. 

. سیتم تطبیق الغرامات ضد أو اإلضرار بھا الجامعةإساءة استخدام ممتلكات ممنوع ) 8سرقة الممتلكات. ممنوع 
االستخدام غیر ممنوع ) 9ھؤالء المشاركین المسؤولین عن اإلضرار بممتلكات الجامعة أو إساءة استخدامھا. 

المناسب للكامیرات، والتصوير، واألجھزة الرقمیة، بما في ذلك استخدام مثل ھذه األجھزة في أماكن االستحمام، 
 األماكن األخرى حیث يتوقع المشاركون الخصوصیة.لمیاه، أو أو دورات ا

 
 التصوير الفوتوغرافي والفیديو إجازة

بالتصوير الفوتوغرافي، وتصوير  موشركائھ USU STARS! GEAR UPلموظفي  وإذناً مطلقة  حقوقاً بموجب ھذا أمنح 
 على سبیل المثال ال الحصرتصوير األخرى لھذا القاصر ألغراض قد تشمل الالفیديو، والتسجیل الصوتي، وأسالیب 

 اإلعالنات، والتواصل االجتماعي، والمواقع اإللكترونیة، والعروض التقديمیة.
، ومستخدمیھا، ووكالئھا وإداريیھاومكاتبھا، وأقسامھا، أنا أيضاً أوافق على إعفاء والية يوتاه، وجامعة والية يوتاه، 

، وإخالل بالتعھد، ومطالب، ودعاوىمسؤولیة، أو المتطوعین من أي وكل  والموظفینوشركائھا، ومسؤولیھا، 
أو أتعاب محاماة، أو ، أو ضرر، أو إصابة، أو مرض، دعوىوإھمال، وأفعال، وردود أفعال أياً كانت بسبب أي فقدان، أو 

 ىجامعة والية يوتاه. يمتد ھذا اإلعفاء ألي دعوفي شتراك المشارك في زيارة عن اينتج  أذى من أي نوع أو شكل
أو متعلقة بھا بأي  األنشطة السابق ذكرھا عنتنتج  أصحاب الحقوق الخاصة بھماألھل أو أولیاء األمور أو  یمھايق

 شكل.
 

 سلوك المشاركالخاص ب اإلقرار
وفقاً لتقديرھا المطلق أي مشارك بسبب سلوك غیر الئق، أو غیر قد تستبعد  USU STARS! GEAR UP أفھم أن

محترم، أو غیر قانوني، أو خطیر في أي وقت. في تلك الحالة، أفھم أنني مسؤول عن اصطحاب ابني في نفس 
 أو أتلف أي ملكیة نتیجة سلوكه المباشر أو غیر المباشر، أقر ابني (أو ابنتي)الیوم على نفقتي الخاصة. إذا كسر 

 أنني أوافق على دفع تكالیف تصلیحه أو استبداله.
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 سیاسة الحد من المخاطر
 Western Identificationت سجال USU STARS! GEAR UP تواكبوفقاً لسیاسة الجامعة والسیاسة الفیدرالیة، 

Network (WIN)  وفحوصالخاصة بالسوابق Dru Sjodin National Sex Offender (NSOPW)  للتأكد من سالمة
الذين يتعاملون بانتظام  !USU STARS موظفي مكاتب على القصر الموجودين في رعايتنا. تتم مثل ھذه الفحوص
. (بالنسبة USUوالمرافقین الذين يتم تعینھم من خالل  اتمع الطالب وأيضاً المراكز المؤقتة مثل قادة المعسكر

 شروطتغطیة كل  LEAs من خالل المدارس الشريكة، نتوقع منمین والمتطوعین المنظَ  !USU STARS لمنسقي
 !USU STARSعینتھم الخارجیین الذين  العارضینالمدارس.) على كل  مناطقتبعاً لسیاسات  السوابق

، Bus Toursجوالت الحافالت ، أو College Prep Retreatsخلوات االستعداد للكلیة  للمساعدة في أنشطة مثل
. يجب إعادة السوابقفحوص والمخاطر  لحد منمن جھة اأو المعسكرات الصیفیة اتباع سیاسات مشابھة 

 يوماً. 120مدة تزيد عن  االنقطاع عن العملإذا استمر  السوابقفحوص استكمال 
، !USU STARSطالباً. سیتبع طالب  15يتم توفیر المرافقین أو قادة المعسكر بنسبة ال تقل عن راشد لكل 

وبروتوكوالت والية يوتاه الخاصة الخارجیون أو المتكلمون جامعة والية يوتاه، والمقاطعة،  والعارضونوالمرافقون، 
 .19-بكوفید

 الموافقة على العالج الطبي
، إذا كان رأي اتالتخدير، و/أو العملیوللمساعدة الطبیة العاجلة، وصراحًة في حالة اإلصابة،  ممنوحة الموافقة

الطبیب المتواجد أن مثل ھذا العالج ضروري. أوافق أن أكون مسؤوالً بصفة شخصیة عن تكالیف الحالة العاجلة 
سیكون التأمین الصحي للمشارك مصدر تغطیة تكالیف العالج أو أي رعاية طبیة أخرى يتلقاھا المشارك. 

، وإداريیھاة والية يوتاه ومكاتبھا، وأقسامھا، األساسي والوحید. أوافق على إعفاء والية يوتاه، وجامع
، ووكالئھا، وكل الشركاء، والموظفین والعاملین أو المتطوعین من تكالیف أي رعاية طبیة يتلقاھا ومستخدمیھا

 ."النشاط"المشارك نتیجة مشاركته في 
 

اشتراك المشارك  تغطیة، وأنا أعتزم بوضوح اللغة السالف ذكرھالقد قرأت بدقة وفھمت محتويات 
USU STARS! GEAR UP College Prep Retreatمبیت القاصر في   المذكور أعاله 

 
 )18معلومات المشارك القاصر (تحت 

 تتطلب توقیع الوالد أو الوصي القانوني
 

__________________________________________________________   
 السن

____________________________________ 
 القاصر (ُيرجى الطباعة) اسم المشارك

 

  اسم جھة االتصال في حالة الطوارئ: 

    رقم الھاتف لالتصال في الصباح: 

     رقم الھاتف لالتصال في المساء: 

 
سنة، نظراً الشتراك المشارك في  18أنا الموقع أدناه، الوصي القانوني على القاصر المسمى أعاله، تحت سن 

 على ھذا التنازل واإلعفاء. بموجب ھذاأوافق  USU STARS! GEAR UP College Prep Retreat مبیت
 

أنشطة جسدية قد تشمل  USU STARS! GEAR UP College Prep Retreatة في أنا أدرك أن المشارك
قد يرتبط ذلك أيضاً بمخاطر في ضغط جسدي و/أو عاطفي على المشاركین.  تتسببمتوسطة إلى شاقة وقد 

لقلب، أو مشاكل في التنفس أو أي مشاكل صحیة أخرى صحیة. أقر أن المشارك يخلو من مشاكل معلومة في ا
 قد تمنع المشارك من المشاركة بأمان في أي من األنشطة.
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 المشارك الراشد أو توقیع الوالد أو الوصي القانوني
التوقیع عن قاصر للمشاركة في ب كنت أقومإذا سنة، أو  18على األقل  ني أبلغ من العمرقر بأنبالتوقیع أدناه، أ

 القاصر أو الوصي القانوني علیه "المشارك"، أنني والد "النشاط"
 
______________________ 

 
______________________________________________ 

 
___________________ 

اسم المشارك الراشد أو  التوقیع التاريخ
 الوالد/الوصي القانوني

 
______________________ 

 
______________________________________________ 

 
___________________ 

 رقم الھاتف العنوان (الشارع، المدينة، الوالية، الكود البريدي) البريد اإللكتروني
 


