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الموافقة على البحث عن المعلومات
الشخصية واإلفصاح عنها (الجزء )1
اللغة العربية Arabic

أعطي موافقتي لدائرة شرطة كالجاري ("دائرة الشرطة") إلجراء أنواع البحث التالية عني:
.A

اإلدانات الجنائية وإخالء السبيل المشروط والمطلق وبياناتي األخرى ذات الصلة الموجودة في المستودع الوطني للسجالت الجنائية في
كندا.

.B

الفصل في القضايا وفقا ً للقانون الجنائي وقانون المقاطعة وأي تهم ُمعلّقة وفقا ً للقانون الجنائي وقانون المقاطعة في محاكم ألبرتا على النحو المحدد
في شبكة معلومات العدالة على االنترنت.

.C

األوامر والمذكرات وأوامر المنع وأوامر المراقبة وأوامر حسن السلوك وأوامر التعهد الصادرة عن المحكمة حاليا ً في ألبرتا والمذكرات الحالية
المعلّقة خارج المقاطعة ،المحددة في مركز معلومات الشرطة الكندية.

.D

المعلومات التي تم الحصول عليها من سجالت الشرطة المحلية ،والتي قد تحتوي على استفسار في بوابة معلومات الشرطة خضعت فيه
إلى تحقيقات الشرطة عند وجود خطر على السالمة العامة .ستتخذ دائرة الشرطة قرارا ً باإلفصاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة د
بعد النظر في عوامل عديدة مثل طبيعة مسؤوليات المنصب الذي أتقدم له واألفراد الذين سأتعامل معهم وتواتر األحداث وتوقيت
حصولها وأي نموذج سلوكي مثبت وموثوقية المعلومات المحتواة في السجالت.

.E

التحقق الخاص بقطاع الفئات الضعيفة :يتم عندما تطلبه الهيئة الطالبة حيث ستكون مسؤوالً عن سالمة أطفال أو مسنين أو أشخاص ذوي
إعاقة وأو فئات ضعيفة أخرى .دائرة الشرطة هي من يحدد أو يتأكد من أن المنصب الذي تتقدم له يستوفي شروط التحقق الخاص بقطاع الفئات
الضعيفة.
يلزم إجراء التحقق الخاص بقطاع الفئات الضعيفة عندما تتسلم منصبا ً تؤتمن فيه أو يكون لديك فيه سلطة على أشخاص من الفئات الضعيفة
كاألطفال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة .يتضمن التحقق الخاص بقطاع الفئات الضعيفة بحثا ً في نظام استرجاع السجالت الجنائية اآللي
(مرتكبو الجرائم الجنسية المعفى عنهم) الذي تديره شرطة الخيالة الملكية الكندية لمعرفة ما إن كانت هناك جرائم جنسية ذات سجل معلق أو
معفى عنها .كما يتضمن التحقق الخاص بقطاع الفئات الضعيفة بحثا ً في سجالت الشرطة المحلية لتحديد وجود أي نماذج سلوكية قد ينتج عنها
إيذاء شخص من الفئات الضعيفة.



يحتوي سجل الشرطة على معلومات تنشؤها أو تجمعها الشرطة .قد يتضمن معلومات مثل التهم واإلدانات الجنائية ومعلومات عن عدم اإلدانة مثل
التبرئة ونتائج خلُصت إلى عدم المسؤولية الجنائية بسبب االضطراب العقلي وإيقاف اإلجراءات والمشاركة في إجراءات بديلة وبرامج تحويلية
أخرى وتحقيقات وأحداث لم ينتج عنها توجيه التهم .كما قد يتضمن سجل الشرطة التواصل غير الجنائي مع الشرطة .حتى لو لم تُتهم أو تُدان
بارتكاب جريمة من قبل ،قد يكون هناك سجل لدى الشرطة نتيجة التعامل معها ،بما في ذلك التعامل مع الشرطة بسبب مسائل تتعلق بالصحة النفسية
أو نتيجة تحقيق أجرته الشرطة ،سواء كان لديك علم به أم ال .تُحفظ المعلومات التي تنشؤها أو تجمعها الشرطة وفقا ً لجدول حفظ سجالت دائرة
الشرطة .إن كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول جدول حفظ دائرة الشرطة ،يُرجى االتصال بدائرة الشرطة المسؤولة عن إتمام التحقق من
معلوماتك.

________________________________________________________________________________________

أتفهم أن دائرة الشرطة لن تفصح عن هذه المعلومات للهيئة الطالبة لها دون الحصول على موافقة إضافية مني.
أقر بأني أفهم ما هي الحاالت التي يلزم فيها إجراء تحقق خاص بقطاع الفئات الضعيفة ،وفي هذه الحالة أعطي موافقتي إلجراء هذا التحقق.
أوافق على أن يتم إجراء بحث في نظام استرجاع السجالت الجنائية اآللي الذي تديره شرطة الخيالة الملكية الكندية لمعرفة ما إن كنت قد أدنت بأي جرائم جنسية
مدرجة في جدول قانون السجالت الجنائية ،أو قد ُمنحت عفواً أو صدر عفو عنها.
أتفهم أنه في حال أَعطيتُ هذه الموافقة ،إن أظهر البحث وجود سجل عن إدانتي بإحدى الجرائم الجنسية المدرجة في جدول قانون السجالت الجنائية والتي صدر أو
حصلت على عفو عنها ،فإن مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية سيزود النائب العام الكندي بهذا السجل ،والذي بدوره قد يفصح عن كامل المعلومات الموجودة في
هذا السجل أو عن جزء منها لقوى الشرطة أو لهيئة أخرى مرخص لها .ستفصح لي قوى الشرطة أو الهئية المرخص لها بعد ذلك عن تلك المعلومات.
________________________ ________________________________________________________________
أعطي موافقتي لدائرة الشرطة الستخدام أي وحميع المعلومات الخاصة بي التي تصل إليها بعد إتمام عمليات البحث المعرفة أعاله ،بما فيها المعلومات التي تم
الحصول عليها من سجالت الشرطة المحلية ،إلتمام تحققها من المعلومات ،كما أعطي موافقتي لدائرة الشرطة لإلفصاح عن نتائج البحث لي في تحقق الشرطة من
المعلومات.
أتفهم أنني أملك قرار إعطاء نتائج عمليات البحث ألي شخص أو هيئة أخرى .أتفهم أنه تتوفر معلومات إضافية حول عملية تحقق الشرطة من المعلومات في وثيقة
إجراءات اإلفصاح عن تحقق الشرطة من المعلومات في ألبرتا والتي تتوفر على موقع دائرة الشرطة.
________________________________________________________________________________________
بتوقيعي على هذا النموذج أو بقبول الموافقة اإللكترونية ،أؤكد أنني على علم تام وأني مدرك لمضمون ومعنى وتأثير الموافقة وإخالء المسؤولية ،وأصرح أن
المعلومات التي أعطيتها دقيقة ويمكن لدائرة الشرطة التأكد منها من خالل قاعدة البيانات الخاصة بها إن تطلب األمر.

أوافق

التاريخ:

أتنازل لدائرة الشرطة وقائد الشرطة ومفوضية الشرطة وجميع مدرائهم وخلفائهم ومكلفيهم ووكالئهم وضباطهم ومأموريهم وموظفيهم وأُحلّهم وأبرؤهم بشكل أبدي من أي
المطالب أو المطالبات مهما كانت طبيعتها ونوعها طبقا ً للقانون أو قواعد العدالة المطلقة ،على سبيل المثال ال الحصر ،جميع سلوكيات العمل أو الدعاوى أو الديون أو
ي أو وكالئي والناتجة عن أو المتعلقة
المستحقات أو األضرار العامة أو الخاصة أو المالية أو التكاليف أو الفوائد المتكبدة من قبلي أو من قبل ممثلي القانوني أو ورثتي أو مكلف ّ
بأي شكل بمشاركتي في عملية تحقق الشرطة من المعلومات والحصول عليها.
المعلومات التي يتم جمعها في هذا النموذج والمعلومات التي يتم جمعها واستخدامها واإلفصاح عنها كجزء من عملية تحقق الشرطة من المعلومات ،ستُجمع وتُستخدم ويُفصح
عنها وفقا ً لقانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية أو على النحو المنصوص عليه في القانون.

تحقق الشرطة من المعلومات
الموافقة على البحث عن المعلومات الشخصية واإلفصاح عنها
)PO 1244 (R2014-11

يُرجى الكتابة بخط واضح بالحبر األزرق وتعبئة النموذج بالكامل

 .Aبيانات مقدم الطلب
 )1اسم العائلة الحالي:
االسم األول

االسم (األسماء) األوسط

 )2هل استخدمت أي أسماء أخرى؟
عن الميالد أو الزواج أو أسماء سابقة أو غيرت اسمك بشكل قانوني؟
□ نعم
□ ال
إن كانت اإلجابة 'نعم' ،اذكر األسماء األخرى أدناه

االسم المستعار/اللقب/االسم المفضل
 )4الجنس
□ ذكر

 )3تاريخ الميالد
|
| الشهر
السنة
|
|
|
|
 )5مكان الميالد (المدينة  /المقاطعة/الوالية  /البلد)
اليوم

__________________________________________

 )6أرقام الهواتف

السكن
(
الجوال

)

__________________________________________

العمل
)
(
إن كانت أقل من عام واحد ،أين كنت تسكن من قبل؟

 )8عنوان سكنك الحالي
رقم الشقة وعنوان الشارع

 )9عنوان المراسلة (إن كان مختلفا)
رقم الشقة وعنوان الشارع

 )7كم المدة التي عشتها في كالجاري؟

المدينة/البلدة

المقاطعة

المدينة/البلدة

الرمز البريدي

 )10تحقق الشرطة من المعلومات هذا من أجل
□ الهجرة
□ التوظيف □ التطوع □ التبني
□ غير ذلك (حدّد) __________________
(مع أي وكالة) ________________

المقاطعة

)

(

الرمز البريدي

 )11إن كان تحقق الشرطة من المعلومات من أجل التوظيف أو التطوع  -يُرجى ذكر
التوصيف الوظيفي .إن كان ألغراض أخرى ،حدد السبب:

 )12التدريب العملي:
□ غير مدفوع
□ مدفوع
□ حدد المؤسسة _________________

 )13سأعمل/أتطوع مع:
□ األطفال/الشباب
□ ذوي اإلعاقة
□ المسنين □ المرضى □ ال ينطبق

 )14هل أعطيت بصماتك سابقا ً من أجل
جريمة جنائية في كندا
لم تحصل على تعليق للسجل (عفو) لها؟
□ ال □ نعم

المعلومات المقدمة صحيحة:
توقيع مقدم الطلب

الستخدام دائرة شرطة
كالجاري فقط

الفئات
الضعيفة

VS
تاريخ التوقيع
|

______________________

السنة

|

|

الشهر

|

( يجب التوقيع أمام موظف مكتب الشرطة أو جهة االتصال في الوكالة)

 ،Bقسم خاص بالوكالة فقط
*إن تم استالم الطلب من وكالة ،يجب أن يتضمن هذا النموذج على نسخ من بطاقات تعريف مقدم الطلب
جهة االتصال في الوكالة (بخط واضح)
اسم الوكالة

توقيع الشاهد في الوكالة

رقم المتطوع في ألبرتا Volunteer Alberta VOAN
(رقم تصريح المنظمة الطوعي)

ال تكتب أسفل هذا السطر
المنصب المقدم له
وحدة العمل GL

الشعبة
الحساب

التمويل

– هذا الجزء الستخدام بلدية كالجاري فقط
القسم

رقم تعريف القسم

النشاط

ال تكتب أسفل هذا السطر – هذا الجزء الستخدام دائرة الشرطة في كالجاري فقط
تحقق من مقدم الطلب:
تلقى المعلومات □ ______________ :اكتمل التحقق الخاص بقطاع الفئات الضعيفة
JOIN/PENDING
CPIC / PERS / CNI

البصمات

□ أنثى

المرجع

PIMS

|

|

اليوم

