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إع فاء ال شراكة/ال م تطوع ين وال ت نازل عن ال م سؤول ية
ا سم ال م تطوع:

ال مدر سة:

أقر أنني كمتطوع أمثل المؤسسة المذكورة أعاله للجمهور .وقبلت مسؤولية هذا الوضع ،وسأقوم بمعالجته بنفسي
بطريقة مهنية .سأتحرى الدقة واليقظة عند إدارة األعمال التجارية كممثل لـ .DCSPDسأقوم بحرية ،وطواعية،
ودون إكراه بتنفيذ شروط هذا اإلعفاء واإلقرار على النحو التالي:
 .1اإلعفاء والتنازل عن المسؤولية بموجب هذه االتفاقية ،لن يكون اإلعفاء من المسؤولية أو التنازل عنها أو
التبرئة منها أو االتفاق لألبد سببًا لمقاضاة  ،CSPDDوخلفائها والمتنازلين لها والمسؤولين والموظفين
والوكالء الخاصين بها ،ضد أي وكل مسؤولية ومطالبات ودعاوي أيا كانت نوعها أو طبيعتها ،سواء كانت في
القانون أو في حقوق المساهمين ،التي تنشأ أو قد تنشأ فيما بعد من الخدمات التي أقدمها إلى  .CSPDDأدرك
واعترف بأن اإلعفاء من المسؤولية هذا يبرئ  CSPDDمن أية مسؤولية أو مطالبة عندي ضدها فيما يتعلق
باإلصابات الجسدية أو اإلصابة الشخصية أو المرض أو الموت أو األضرار في الممتلكات التي قد تنجم عن
الخدمات التي أقدمها لـ  CSPDDأو التي تحدث عندما أقدم الخدمات التطوعية .بموجب هذه االتفاقية ،اتفق
وأوافق على تعويض والحفظ غير الضار لــ  CSPDDومسؤوليها وموظفيها ووكالئها ضد أي وجميع
المطالب والدعاوي بشأن جميع الخسائر أو اإلصابات أو الوفاة أو الضرر ،التي قد يحدثها أي شخص أو كيان
أو يمتلكها ،بأية طريقة كانت ،والناشئة عن أية واقعة تتعلق باألنشطة المرخصة في عملي كمتطوع.
 .2العالج الطبي بموجب هذه االتفاقية ،قمت بإعفاء وإبراء  CSPDDلألبد من أية مطالبة من أي نوع التي تنشأ
أو قد تنشأ فيما بعد لصالح عالج اإلسعافات األولية أو غيرها من الخدمات الطبية المقدمة فيما يتعلق بحاالت
الطوارئ خالل فترة شغل وظيفتي كمتطوع مع  .CSPDDأدرك عدم أحقيتي في الحصول على تعويض
العمال.
 .3التأمين أدرك أن  CSPDDال تتحمل أية مسؤولية أو التزام بتقديم مساعدة مالية أو غيرها من المساعدات
تجاهي ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المزايا الطبية أو الصحية أو اإلعاقة أو التأمين من أي نوع
في حال حدوث اإلصابة أو المرض أو الوفاة أو الضرر بممتلكاتي .أتنازل صراحة عن أية مطالبة من هذا
القبيل للحصول على تعويض أو مسؤولية من جانب  CSPDDتتجاوز ما يمكن أن يتم تقديمه بحرية من قبلها
في حال حدوث هذا الضرر أو تكبدي للنفقات الطبية.
 .4احتمالية حدوث المخاطر أدرك أن الخدمات التي أقدمها إلى  CSPDDقد تتضمن أنشطة قد تكون خطيرة.
اخترت تحمل خطر اإلصابة أو الضرر في تلك األنشطة وإعفاء  CSPDDمن كل مسؤولية عن اإلصابة أو
المرض أو الموت أو األضرار في الممتلكات التي تحدث بسبب عملي لـ .CSPDD
 .5اإلعفاء من مسؤولية التصوير الفوتوغرافي أمنح  CSPDDالحق في استخدام الصور الفوتوغرافية أو
الصور أو تسجيالت الصوت أو الفيديو الخاصة بي أو مظهري الخارجي الذي تحدده  CSPDDفيما يتعلق
بتقديم خدماتي التطوعية إليها.
 .6قوانين التمييز أوافق على اتباع سياسة  DCSPDجنبًا إلى جنب مع قوانين الدولة والحكومة الفيدرالية التي
تحظر التمييز والتحرش في العمل والتعليم واإلسكان والمرافق العامة ،وإنفاذ القانون أو الخدمة العامة على
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أساس الدين أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو الطول أو الوزن
أو اإلعاقة.
____ .7غير ذلك أوافق على أن هذا اإلعفاء يهدف إلى أن يكون واسع النطاق وشامالً بقدر تسمح به قوانين
والية ميتشيجان ،ويتم تنظيم هذا اإلعفاء وتفسيره وفقًا لقوانينها .أدرك أنه في حالة استبعاد أي جزء غير
صحيح من هذا اإلعفاء من قبل المحكمة ،ستبقى األجزاء األخرى صحيحة ،وتستمر لتكون سارية المفعول.
عند التوقيع أدناه ،أود أن أعرب عن إدراكي وفهمي ونيتي للتوقيع على هذا اإلعفاء والتنازل عن المسؤولية عن
طيب خاطر وطواعية.

وم ملط ة مرتمد مدارم ع تجم ة الم مةق أف وض أن ال موق د أع اله مأماف ق ع لى أنب يان اإلف صاح:
ة مرتمد مم ال ا ق مموو وا خ لت حق متاجال ف ة للتم د مت أ ة مملوم إ أس سحة ب لهق م مت جا ملط
حق
.مدارم ع تجم ة الم مةق مف ل لت د جا المطلقق مل س ة لت د د أالحته للممي متطوع مأن أ هم أن ال ت
ثف ه
ل قم لاراإ مأ قاآلل هق واعد ال ح ن إ ع لى ال سب ق د ت ضمت ال
ص خ شم عم
و
م إ .م تن له م ت هم أن ه س ح تم ال
ل د هم ممجف ة خ هق أم أ ص ب ال مميق مال مجاا د أم ال
ع لى سج ة ال م م لوم إ خ ل در ال ذي سمح خ ه ال ن ونق مل كت م لط ة مر تمد مدارم ع تجم ة
ح غ ته ال م مدل ة ع م ال م مةق مؤ س سة ع مةق ب ضد ل ن ون ح
553رق م 1996ر ة ال م م لوم إق خ
.مادع لاإ الوارعا أعن هق مف ل للتمد ي ا ق لمتن له أع ه م لط ة مر تمد مدارم ع تجم ة ال م مةق مم ال
ول ع لى اذه امموو حه ق مام ح د ال مجاا د أم م عر ال م م لوم إ األخ جى مت أي
م سؤمل حة ف ه ال
.ال م م لوم إ ال ب صة خ ه أم وف حجا مأق ج خ من هق تذا ار مإ م لط ة مر تمد مدارم ع تجم ة
ال م مة أن له ق د ق دمة مم لوم إ خ ط ئة أم غ حج م لة ف ه ال جع ع لى األ س ئ لة ال وارعا أع الهق أم تذا
ق جرإ ال م لط ةق خ س ب أم خ دمن تخ دال أ س بق عدم ال مواف ة ع لى طوعه أم ا س تمجاري
مد مدارم ع تجم ة ال م مةق عمن س خ ق م تطوع ألي س ب مت األ س بق ف حروز ل م لط ة مرة
تن ذار أم أي تاجال آخجق رف ض ط ل ه ل ل ممي م تطوع.
التوقيع

المجموعة/المؤسسة/االنتساب

التاريخ

