
دیپارتمنت/اتلیټ ورزشی 

2023-2022چک لیست ثبت نام مشارکت ورزشی در مکتب متوسطه 

باید موارد ذکر شده در زیر تکمیل شود. قبل از اینکه متعلم شما بتواند مشارکت را آغاز کند 

__________________  صنف:___________________________  نام متعلم:

_______ ___________ ورزش:____ ______________  مکتب:

معاینات فعلی داکتر برای انجام ورزش بدنی 
__________________ معاینات ورزشی تکمیل شده مورخ:  ▪

مجوز مکتب متوسطه برای مشارکت ورزشی

کارت معلومات عاجل 
این کارت باید توسط یکی از والدین یا سرپرست تکمیل شود ▪

 قرارداد یونیفورم 
ئولیت کامل یونیفورم صادر شده برای طفلم را بر عهده بگیرم. بدینوسیله موافقت می کنم که مس  ▪

اگر هر یک از تجهیزات یا قطعات یونیفورم گم شد یا آسیب دید )خارج از فرسودگی معمولی(، 
کنم که هزینه تعویض را بپردازم. همچنین میدانم که اگر یونیفورم متعلم من ظرف من موافقت می

 Adams) 12کتب بازگردانده نشود، مکاتب پنج ستاره آدامز دو هفته پس از اختتام فصل به م 
12 Five Star Schools .هزینه یونیفورم را از من دریافت خواهد کرد ) 

______________  تاریخ:______________________________________ ___ امضای والدین/سرپرست

سپتامبر تحویل داده شود،  14لطفاً معلومات سایز لباس های بسکتبال را در صفحه بعد ببینید. اگر بسته ثبت نام شما الی چهارشنبه، 
ممکن است بتوانیم سایز یونیفورم شما را برای فصل آینده تضمین کنیم. در صورتیکه ما درخواست یونیفورم شما را الی چهارشنبه 

 فت نکنیم، نمی توانیم تضمین کنیم که فرزند شما سایز درخواست شده را دریافت خواهد کرد.  مسپتامبر دریا 14

سایز های جوانان معموالً خورد می باشد. هنگام درخواست سایز یونیفورم لطفاً این مورد را در نظر داشته باشید.* -*یادداشت 

______ سایز نیکر: ____________  سایز جرسی: __________________ 

DARI



مجوز برای مشارکت ورزشی  مکتب متوسطھ 2022-2023

Athletic Department 

Authorization for Middle School Athletic Participation 9/2022
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 دیپارتمنت ورزشی 
 

 7/2022ب متوسطه  مجوز برای مشارکت ورزشی مکت 

      

 ورزش  تاریخ تولد   نام متعلم 

 

      

 تب مک  تیلفون  شماره  آدرس 

 

  8 7      6 صنف:       

  ایمیل   نام والدین/سرپرست 

 

  

 مکتب قبلی 

 

 معافیت بیمه/ مجوز برای تداوی طبی 

کووید  به  محدود  نه  اما  جمله  از  عفونت،  یا  مریضی  گونه  هر  یا  حادثه/آسیب  صورت  در  را  ولسوالی  مالی  مسئولیت  بیانیه  به 19-این  نسبت   ،

قیومت تحت  )/ پسر/دختر/طفل/طفل  کننده"  ”شرکت  بعد  به  این  )از  من  های  Participantمتعلم  فعالیت  در  کننده  شرکت  زمانیکه  در  شود(  می  نامیده   )

بیمه حوادث یا صحی را برای شرکت    12"( شرکت می کنند، آزاد می کند. من کامالً میدانم که مکاتب پنج ستاره آدامز  Athleticsی بین مکتبی )"ورزش

انم که دهند و آن بیمه حوادث توسط ولسوالی برای خرید از طریق ارائه دهنده خارجی برای من فراهم می شود. من همچنین می د  در ورزش ها ارائه نمی

 )لطفاً تمام گزینه های قابل اجرا را عالمت بزنید.(( بیمه صحی/حادثه فراهم کنم. Participantاین مسئولیت من است که برای شرکت کننده )
 

  کننده )  شرکت   اهی میدهم کهبدینوسیله گوParticipant( ( دارای پوشش بیمه صحی است. )اگر شرکت کنندهParticipant بیمه صحی ندارد، باید )

 چوکات بعدی را عالمت بزنید(. 

  ورزشی رخ میدهد را    بدینوسیله گواهی میدهم که مسئولیت مالی کامل و مکمل در قبال هزینٔه هرگونه آسیب یا حادثه که در جریان شرکت در برنامه

 بر عهده میگیرم. 
 

   ه یک داکتر یا پرسونل شفاخانه اجازه میدهم تا به شرکت در مواقع عاجل که نیاز به مراقبت طبی دارد، بدینوسیله ب( کنندهParticipant  رسیدگی )

 فت مجوز خاص من انجام خواهد شد. کنند. قبل از هر گونه تداوی یا بستری شدن در شفاخانه، تمام تالش برای تماس با من جهت دریا

 
 تأیید پروتوکل بازگشت به بازی

  که از یک مصدومیت که به دلیل آن برای مدتی در ورزش ها شرکت نکرده است   ٔ کنندهخواهد هر شرکت    کنم که ولسوالی می   بدینوسیله تصدیق می 

)"متخصص مراقبت    LNP، یا  PA ،DO ،MDبا مدارک زیر تایید شود:  و غیره( بازمیگردد، باید توسط فردی    ACL)مانند ضربه مغزی، بازسازی  

کننده به ورزش امضا  های صحی واجد شرایطی که در اجازه نامٔه بازگشت شرکت حی واجد شرایط"(. من همچنین میدانم که متخصص مراقبت های ص

به معنای والدین/سرپرست، خواهر و برادر، پدرکالن و مادرکالن، یا  کننده باشد. "عضو نزدیک خانواده"  کند، نباید از اعضای نزدیک خانواده شرکت می
های صحی  کنم که اجازه نامٔه بازگشت به ورزش فقط باید توسط یک متخصص مراقبت  و تصدیق می    مه/کاکا شرکت کننده است. من همچنین میدانمع

 کننده به می گیرد و فاقد تضاد منافع در مورد بازگشت شرکت    تصمیم  کنندهواجد شرایط ارائه شود، شخصی که بر اساس بهترین منافع صحی شرکت  

 ورزش است. 
 
 

 بیانیهٔ متخصص مراقبت های صحی واجد شرایط برای مشارکت ورزشی

دیر یا مدیر ورزشی هیچ متعلم نباید در تمرینات رسمی شرکت کند و یا نماینده مکتب خویش در برنامه های ورزشی باشد، مگر اینکه بیانیه ای در قضیه با م

ایاال تمرینات فزیکی ورزشی در  انجام  برای  قانونی متعلم و یک متخصص دارای مجوز  یا سرپرست  توسط والدین  هی دهند که:  ت متحده گواامضا شده 

ی مجوز، متعلم از نظر  ( اینکه، به نظر یک متخصص معاینه کننده دارابروز گذشته معاینات فیزیکی کافی را سپری نموده است. )   365( متعلم در  الف )

بر در  شرکت  برای  )فزیکی  و  دارد.  آمادگی  متوسطه  دروه  ورزشی  های  دارد.  جنامه  شرکت  برای  را  خود  سرپرست  یا  والدین  رضایت  متعلم  اینکه   )

اکتر و داکتران معاونین د  (، نرس ها،MDs(، داکتران طبی ) DOsتئوپاتیک )متخصصین طبی دارای مجوز که این معیارها را دارند عبارتند از داکتران اس

 ( هستند..DC, Spcکایروپراکتیک )فن مساج و جابجا کردن ستون فقرات( که دارای تصدیقنامه فیزیکی مکتب )

    یکی از ”اعضای نزدیک خانواده“ شرکت   کند، ممکن است   کنم که متخصص طبی دارای مجوز که معاینه فیزیکی را امضا می بدینوسیله تصدیق می 

تا زمانی که شرکت باشد، همانطور که ”اعضای نزدیک خانواده“ در  کننده   باشد که برای آن   باال تعریف شده است،  نداشته  تازه  کننده مصدومیت های 

 همچنان نیاز به اجازه نامٔه بازگشت به ورزش داشته باشد. 
 است.  عیارهای شرح داده شده در باال است ضمیمه شدهویمی از یک متخصص طبی دارای مجوز که دارای ماسناد معاینه فیزیکی سال گذشته تق 

 

                   

 تاریخ          امضای والدین/سرپرست 
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 هشدار به والدین/سرپرستان و متعلمین آزاد 

. اید مرگبار رخ دهدفاجعه بار و ش،  حوادث جدیبه دلیل ماهیت شان، ورزش های رقابتی ممکن است متعلمین را در موقعیت های قرار دهد که در آن  

رقابت   انواع  از  فزیکی خشونت بسیاری  تماس  به  منجر  تج  های ورزشی  از  استفاده  بین ورزشکاران،  ش آمیز  حادثه  به  منجر  است  که ممکن  ود،  هیزاتی 

 فعالیت فزیکی شدید و قرار گرفتن در معرض بسیاری از خطرات مصدومیت دیگر می شود. 

(  US Center for Disease Control(، مرکز کنترول امراض ایاالت متحده )World Health Organization)عالوه بر این، سازمان جهانی صحت  

گیری جهانی، سراسری کشوری و ایالتی ویروس کرونا را که عامل مریضی بنام  (، همهGovernor of the State of Coloradoو والی ایالت کلورادو )

ین  العاده آسان بین افراد منتشر میشود و اعتقاد بر اطور فوق به   ویروس کرونا که باعث این مریضی می گردد   ته میشود اند. گفاست، اعالم کرده   19-کووید

است. بر این اساس، هر گونه تجمع افراد،    19-ا افرادی که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، عامل اصلی انتشار کوویداست که تجمع تعداد زیادی از مردم ی 

جه شرکت متعلم در  در نتی   تواند  مرگ میا حتی  ی   مریضی جدیاز جمله ورزش های رقابتی، ذاتاً خطرناک و غیرقابل پیش بینی است یا می تواند باشد، و  

 دهد. مسابقات ورزشی رخ 

هند. به هیچ متعلمین و والدین/سرپرستان باید خطرات ناشی از چنین مشارکت را ارزیابی کنند و انتخاب خود را برای اشتراک علیرغم این خطرات انجام د

را به طور کامل از بین    19-اندازه دستورالعمل، احتیاط یا نظارت نمی تواند تمام خطرات مصدومیت، مریضی یا عفونت، از جمله اما نه محدود به کووید

 ببرد. مشارکت ورزشی متعلمین نیز ممکن است ذاتاً خطرناک باشد. 

من میدانم که وضعیت جسمی من به یک تاریخچه طبی   .ورزشکاران مسئولیت گزارش آسیب ها/مریضی ها/عالئم خود را به والدین و مربیان خویش دارند.

سیب های قبلی و/یا هرگونه ناتوانی بستگی دارد. من تأیید می کنم که هر گونه شرایط طبی قبلی را به دقیق و افشای تمام عالئم، شکایات، مریضی ها، آ

من همچنین می دانم که با اشتراک من در ورزش این احتمال    . طور کامل افشا کرده ام و هر گونه شرایط آینده را به والدین و مربیان خود فاش خواهم کرد

 .دگی/ضربه مغزی شوم. من اهمیت گزارش سریع عالئم را به والدین/سرپرستان و مربیانم درک می کنموجود دارد که دچار آسیب دی 

با اعطای مجوز برای شرکت کننده جهت شرکت در مسابقات ورزشی، من تصدیق می کنم که چنین خطری وجود دارد. بدینوسیله رضایت خود را برای  

اعالم می   12مکاتب پنج ستاره آدامز  در ورزش های برنامه های ورزشی تایید شده مکتب متوسطه    شرکت پسر/دختر/طفل/طفل تحت قیومت/متعلم خویش

 و این فورمه را خوانده و درک کرده ام.  کنم

 

 

 

 تاریخ    امضای والدین/سرپرست         
 

 با انتخاب مشارکت، تصدیق می کنم که چنین خطراتی وجود دارد.
 
 
 

 تاریخ     امضای متعلم        
 

 اطالعیه ترانسپورت و آزادی 

ها تا زمانی که با مسیرهای روزانه ملی بس مکتب تداخل  ها، رویدادها، مسابقات و بازی ترانسپورت برای متعلمین مکتب متوسطه به و از بیشتر فعالیت 

تمرینات، رویدادها،   نظیم ترانسپورت برای متعلم به و ازاگر امکان فراهم نمودن ترانسپورت وجود نداشته باشد، مسئولیت ت    شود.نداشته باشد، فراهم می 

هنگامی که ترانسپورت ولسوالی در دسترس نیست و سایر روش های جایگزین ترانسپورتی استفاده   مسابقات و بازی ها بر عهده والدین/سرپرست است.

آموزش رانندگان، وضعیت وسایل   قبال مصئونیت،  برای هدف موردنظرمی شود، ولسوالی هیچ مسئولیتی در  بودن  یا هر موضوع دیگری    نقلیه، کافی 

 مربوط به ترانسپورت غیر  ولسوالی را به عهده نمی تواند بگیرد و نمی گیرد.

فعالیت از  و  به  دیگران،  یا  متعلمین  والدین،  توسط  را، چه  ولسوالی  ترانسپورت غیر  گونه  ولسوالی هیچ  که  کنم  و درک می  موافقت  تصدیق،  یا    من  ها 

، تایید، منظور یا حمایت نمی کند. من تصدیق می کنم که وقتی ترانسپورت منطقه ای در دسترس نیست، تهیه و ویدادهای خارج از محوطه مکتب، بیمهر

کننده گان و   کنم که ولسوالی، نماینده گان، کارمندان، بیمهتنظیم ترانسپورت برای اشتراک طفلم به رویدادهای منطقه مسئولیت من است. من موافقت می  

از هر گونه ادعا، علت اقدام، خسارات، آسیب یا هر نوع ادعا، رها، آزاد، مرخص، بی ضرر نگهداشته و جبران خسارت کنم از  شورای آموزشی آن را  

متعلم ما،  توسط  خواه  که  ولسوالی  غیر  ترانسپورت  در  طفلم  مشارکت  یا  استفاده  از  ناشی  مرگ  یا  مالی  خسارت  جسمی،  آسیب  دیگر،   جمله  متعلم  ما، 

 ا موارد دیگر، به وجود آمده باشد. بزرگساالن دیگر ی 
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 کارت معلومات عاجل  
 )این کارت باید توسط یک از والدین یا سرپرست تکمیل شود( 

 

    فزیکی  چکاپ تاریخ      نام ورزشکار
 )چاپ( 

      شماره تیلفون خانه      آدرس

      شماره تیلفون پدر/کار     ماره تیلفون مادر/کارش

 شخصی که در صورت عدم دسترسی به والدین/سرپرست با وی تماس گرفته شود: 

   شماره تیلفون     قرابت با ورزشکار   نام
 

 آیا شما یکی از شرایط زیر را دارید؟

   بلی، به چی؟  در  نخیر بلی حساسیت ها 

 نخیر بلی نفس تنگی 

 نخیر بلی مرض شکر 

 نخیر بلی تشنج/مرگی 

   /  تاریخ/درجه  /  تاریخ/درجه  /  بلی، تاریخ/درجه در  نخیر بلی ضربه مغزی 

( که ممکن است بر مشارکت ورزشی  19-آیا کدام مصدومیت/عمل جراحی/حالت/مریضی های قبلی یا فعلی دارید )از جمله اما نه محدود به کووید 

 شما تأثیر بگذارد؟

     واب بلی، توضیح دهید:در صورت ج

اجازه   در مکتب متوسطه  های صحی )مثالً همکار صحی/نرس منطقه( دهنده مراقبت  من به ارائه 

ها/زخم های معمولی را که ممکن است در نتیجه شرکت در فعالیت های ورزشی رخ دهد، ارزیابی و تداوی کند. در صورت نبودن هم تا آسیبمید

ولسوال قضاوت خوهمکار صحی/نرس  بهترین  مربی  مسئولیت طبی  ی،  رفع  من  گرفت.  خواهد  کار  به  دیده  آسیب  به ورزشکار  برای کمک  را  د 

(Medical Disclaimer.در پایین این سند را خوانده و درک کرده ام ) 

 مراقبت عاجل: 

 در مواقع عاجل، مربی مسئولیت موارد زیر را بر عهده دارد: 

 به همکار صحی/نرس ولسوالی(.  )اطالع دهی مراقبت از ورزشکار.   .أ

تماس با والدین یا سرپرست ورزشکار. اگر والدین یا سرپرست قابل دسترس نباشند، با شخص ارتباطی تعیین شده در کارت   .ب 

 اضطراری تماس بگیرید.
 در صورت نیاز، به دنبال مراقبت های حرفه ای از ورزشکار باشید.  .ج
 یرید. “ تماس بگ911در صورت نیاز، به ” .د
 District Emergency Communicationsمتعلم با امبوالنس یا به شفاخانه فرستاده می شود، با مرکز ارتباطات عاجل ولسوالی )اگر   .ه

Center ( تماس بگیرید.720)  4911-972( به شماره 

 گزارش حادثه ولسوالی را تکمیل کنید.  .و

 به مدیر ورزشی مکتب و/یا مدیر ورزشی ولسوالی اطالع دهید.  .ز 
 

 ولیت طبی: فع مسئر 

ورزشکاران مسئولیت دارند که آسیب ها/مریضی ها/عالئم خود را به مربی خود و همکار صحی/نرس ولسوالی در مکتب متوسطه خویش گزارش  

  نی دهند. من میدانم که وضعیت جسمی من به یک تاریخچه طبی دقیق و افشای تمام عالئم، شکایات، مریضی ها، آسیب های قبلی و/یا هرگونه ناتوا

د. من تأیید می کنم که هر گونه شرایط طبی قبلی را به طور کامل افشا کرده ام و هر گونه شرایط آینده را به مربی و همکار صحی/نرس  بستگی دار

آسیب  دچار  که  دارد  وجود  احتمال  این  ورزش  در  من  اشتراک  با  که  دانم  می  همچنین  من  کرد.  خواهم  فاش  خود  متوسطه  مکتب  در  ولسوالی 

 شوم. من اهمیت گزارش سریع عالئم را به مربی/همکار صحی/ نرس ولسوالی درک می کنم.ضربه مغزی دیدگی/

 
    تاریخ      امضای والدین/سرپرست

 

      تاریخ     امضای متعلم ورزشکار


