
  

     
 
 

કેન્ટુકીના કાયદા (કેઆરએસ 17.160)ની આવશ્ય�ા મજુબ, ડીસીપીએસએ શાળામા ં સ્વયસંેવક તરીકે કામ 
કરવા માંગતી તમામ વ્યિ�ની ગુનાિહત પૃ�ભૂિમની ચકાસણી કરવાની રહે છે. તેમાં જઓે િવ�ાથ�ઓન ે
વગ�ખંડની અંદર કે બહાર મદદ�પ થાય છે, િવ�ાથ�ઓની સાથે િનકટતાપૂવ�ક કામ કર ેછે, સંરિ�કાઓ અથવા તો, 
શાળાની પ્રવિૃ�ઓ કે કાય�ક્રમો (ફીલ્ડ િટ�પ્સ સિહત)ની દેખરખે રાખનારાઓ અથવા તો, ગુ� અન ેઅંગત માિહતી 
સુધી પહોચં ધરાવનારાઓ વગેર ેજવેી તમામ વ્યિ�નો સમાવશે થાય છે. 
 

આ પ્રિક્રયા અમ ેપૂણ� કરી શકીએ તે માટે કૃપા કરીને અહી ંનીચે આપેલ અિધકૃતતા પર હસ્તા�ર કરો, િવનંતી 
કરવામાં આવેલ માિહતી પરૂી પાડો અન ે તેને શાળાના કાયા�લય ખાતે પરત કરો. તમામ માિહતી સંપણૂ� હોવી 
જોઇએ અને પરૂી પાડવામા ંઆવેલ માિહતી સ્વયંસવેકની હોવી જોઇએ (િવ�ાથ�ની નહી)ં. 
 

કાયદાની આવશ્ય�ા મજુબ, એક મજૂંરીપ્રા� સ્વયંસેવક તરીકે મને લાયક ઠેરવવા માટે મારી ગુનાિહત પૃ�ભૂિમની 
ચકાસણી કરવા હંુ ડેિવસ કાઉન્ટી પિબ્લક સ્કુલ્સન ેઅિધકૃત ક�ં છંુ. હંુ સમજંુ છંુ કે, આ પ્રિક્રયા દરિમયાન ગુનાની 
સાિબતીના પરુાવાઓ, ગેરકાયદે વત�ણકૂની પેટન� અથવા વણઉકેલ્યા કેસ સિહતની પ્રા� થતી માિહતી મન ે
ડીસીપીએસમાં સ્વયંસવેક તરીકે સેવા આપવા માટે ગેરલાયક ઠેરવી શકે છે. 
 
________________________________________________    _____________________________________   _________________ 
અર�કતા� સ્વયંસેવકનુ ંનામ (મોટા અ�રોમા)ં           અર�કતા� સ્વયંસેવકના હસ્તા�ર તારીખ 
 

 
સામાિજક સુર�ા નંબર:  ___________________________________ 

 
ડ� ાઇવીગં લાઇસેન્સ નંબરઃ __________________________________ 

 
નામ:   _________________________________________________ 

 
પ્રથમ નામ અને/અથવા ઉપનામઃ ______________________________ 

 
જન્મ તારીખઃ   ___________________________________________ 

 
શેરીનું સરનામુ ં/ પી.ઓ. બૉક્સઃ _________________________________ 

 
શહેર, રા�, િઝપ કૉડઃ______________________________________ 

 
ઈ-મેઇલ એડ� ેસઃ __________________________________________ 

 
ગુનાિહત પ�ૃભૂિમની ચકાસણીનો ખચ� 

1 જુલાઈ, 2012 સુધી કોટ�નું વહીવટી કાયા�લય પૃ�ભૂિમની ચકાસણીની પ્રત્યેક િવનંતી માટે $10 ફી વસૂલતંુ હતંુ. આપણા 
િજલ્લામા ંસિક્રય સ્વયંસેવકોની વ્યાપક સંખ્યાન ેધ્યાન ેલેતા ંઆપની અપે�ા મજુબ જ આ નવા ખચા�ઓએ આપણા િજલ્લા 
પર વધારાનું આિથ�ક ભારણ લા�ંુ છે. જોકે, અમે માનીએ છીએ કે, સ્વયંસેવકોની સંલગ્�તા એ આપણી સફળતાનુ ંએક 
મહત્વનુ ંઘટક છે અન ેઅમે આ ખચ�ન ેમયા�િદત કરના�ં કે પ્રિતબંિધત કરના�ં પિરબળ બનતંુ અટકાવવા માટે પ્રિતબ� 
છીએ. આ કારણસર, પૃિ�ભૂિમની ચકાસણીનો ખચ� ડીસીપીએસ �તે ભોગવશે. જોકે, આ ખચ�નંુ ભારણ ઉઠાવવામાં 
આપ િજલ્લા વહીવટીતંત્રને મદદ�પ થવા ઇચ્છો તો, આપ પૃિ�ભૂિમની ચકાસણીના ખચ� ($10)નંુ દાન આપી શકો 
છો. 
આપ જો આમ કરવા ઇચ્છતા હો તો, આપ આ અર�ની સાથે રોકડ અથવા ચેક (Daviess County Public 
Schoolsના નામ ેલખવો)ને જોડી શકો છો. ધ્યાનમા ંલેવા બદલ આભાર. 

 ડેિવસ કાઉન્ટી પિબ્લક સ્કુલ્સ 
સ્વયંસેવક માટેની અર� 

 


