سجالت إدارة املركبات اآللية لوالية
نيويورك (موتور فيكلز)
حسب قانون “احلفاظ على خصوصية السائق”
الفيدرالي لعام  1994ميكنك احلصول على السجل
املروري ملوظف مرتقب في والية نيويورك إذا حصلت
على موافقة كتابية (يفضل أن تكون موثقة) من
املوظف .أو إذا كان احلصول على املعلومات الستخدام
مصرح به .ويشير االستخدام املصرح به إلى ظروف
معينة تسمح لصاحب العمل باحلصول على سجل
الشخص بدون موافقته  /موافقتها.
للحصول على سجل القيادة ملوظف مرتقب
استخدم منوذج رقم ( MV-15طلب سجل سائق
ومركبة).
تقدم إدارة املركبات أيضا منوذج MV-15GC
(موافقة على اإلفصاح عن املعلومات الشخصية)
والذي يجب على املوظف إكماله ،ويقدم هذا
النموذج لصاحب العمل املوافقة املوثقة للحصول
على سجل القيادة اخلاص باملوظف املرتقب.
وميكنكم طلب النموذج من األماكن التالية:
• كافة مكاتب إدارة املركبات اآللية (دي أم في)
• موقع “دي أم في”www.nydmv.state.ny.us :
• ميكنكم اإلتصال مبركز “دي أم في” على:
 ( - 1-800-342-5368جنوب الوالية)
 ( - 1-800-225-5368شمال الوالية)
أو (473-5595 )518
ملراجعة طلبك اتبع تعليمات النموذج بعناية  ،حتقق
من نوع السجل املطلوب (اخلطوة  ، 2اجلزء ا من منوذج
 )MV-15وضع احلروف األولى من اسمك عند كل
استخدام مصرح به وينطبق عليك.
سوف تقدم إدارة املركبات اسم السائق  ،والعنوان،
وتاريخ امليالد ،واجلنس ،والطول ،ولون العينني ،وتاريخ
انتهاء صالحية رخصة القيادة ،وأي أحكام تتعلق
بشرب الكحوليات خالل  10سنوات املاضية ،وأي
أحكام مرورية خالل  4سنوات املاضية.
إذا زرت مكتب إدارة املركبات فيمكن الرد على طلبك
لسجل القيادة للموظف في نفس اليوم.

ما الذي ينبغي علي فعله؟
إن كنت تسعى إلى احلصول على
صحيفة ا لسو ا بق ا جلنا ئية
لشخص متقدم لشغل وظيفة
رعاية طفلك ميكنك طلب منوذج
“طلب البحث في السوابق اجلنائية
ملوفر رعاية” (رقم  )DCJS-3249وبطاقة
بصمات األصابع من خالل الكتابة إلى:

New York State
ServicesDivision of Criminal Justice
Criminal History Record Search Unit
Tower Place4
Albany, NY 12203-3702
أو على  )518( 457-9847أو )518( 485-7675

تعتبر املعلومات التي يتم احلصول عليها من خالل
قانون كيران سرية .ويعاقب القانون من يكشف تلك
املعلومات أو يعطيها للغير بالسجن ملدة عام واحد
كحد أقصى بحكم أنها جنحة من الدرجة األولى.
يجب أن يدرك اآلباء الذين يحصلون على خلفية
جنائية من إدارة  DCJSويكون لديهم عشرة
موظفني أو أكثر في أي وظيفة أن املادة  752من
قانون العقوبات قد يحد من قدرة الشخص على
رفض توظيف شخص ما بنا ًء على حكم جنائي صدر
ضده في املاضي إذا كان هناك هناك عالقة مباشرة
ما بني اجلرم الذي حكم من أجله ونوع العمل الذي
تقدم له.

معلومات متوفرة أخرى
باإلمكان احلصول على معلومات أخرى قد تساعد في
اتخاذ قرار بشأن توظيف عامل رعاية أطفال .تشمل
هذه املعلومات سجل إدارة املركبات اآللية لوالية
نيويورك ،والسجل التعليمي ،والتاريخ اإلئتماني
(كردت هستوري) وغيرها من املعلومات.

ما حتتاج إلى معرفته
مت سريان مفعول قانون كيران
في  27من أكتوبر  1998ليسمح
بذلك لوالدي أي طفل أو األوصياء
عليه باالستفادة من املعلومات التي
متتلكها والية نيويورك حول السوابق اإلجرامية
ألولئك املتقدمني لشغل وظيفة رعاية الطفل
املنزلية .وينطبق قانون كيران على املربيني واملربيات
الذين يقومون برعاية الطفل ملدة تتجاوز  15ساعة
في األسبوع.

سجالت السوابق اجلنائية
يسمح القانون لوالدي الطفل
بإرسال بصمات أصابع املتقدمني
للوظيفة إلى إدارة اخلدمات القانونية
التابعة لوالية نيويورك ( )DCJSبشرط
املوافقة الطوعية من قبل املتقدم .وتقوم اإلدارة
ببحث اخللفية اجلنائية للشخص من خالل البحث
في سجالتها.
لدى إمتام التحقيق في اخللفية اجلنائية يتم إخطار
والدي الطفل بأي أحكام جنائية صادرة بحق املتقدم
في والية نيويورك حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارهم
بشأن مدى أهلية وكفاءة املتقدم .ويتم حتصيل
مبلغ  75دوالر من والدي الطفل لقاء كل حتقيق
خلفية تقوم به اإلدارة .ومن املمكن تخفيض
املبلغ حسب الوضع املالي للوالدين وقدرتهم على
التسديد.

مكتب والية
نيويورك خلدمات
األطفال والعائالت

هل تبحث عن شخص يوفر
خدمة رعاية الطفل املنزلية؟

السجالت التعليمية
باإلمكان احلصول على السجل التعليمي من املدارس
التي التحق بها الشخص املتقدم للعمل .وعلى اآلباء
اإلتصال مباشرة باملدارس ملعرفة تعليمات احلصول
على هذه املعلومات ومقدار الرسوم املطلوبة.
وطبقا ً لقانون حقوق وخصوصية التعليم العائلي
الفدرالي فال ميكن إعطاء السجل التعليمي ألي
شخص آخر دون موافقة كتابية من قبل الشخص
الذي يخصه السجل .ويجب أن حتدد تلك املوافقة
الكتابية السجالت التي يسمح باإلفصاح عنها
والغرض من اإلفصاح عنها واجلهة التي يسمح
بتوفيرها لها.

Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144

يرجى زيارة موقعنا على الويب:

www.ocfs.state.ny.us

للمزيد من املعلومات حول رعاية الطفل أو
التبني املؤقت أو التبني يرجى اإلتصال على
الرقم التالي:
1-800-345-5437

تقارير التاريخ اإلئتماني
(كردت هستوري)

لإلبالغ عن إساءة معاملة الطفل أو إهماله
يرجى اإلتصال بالرقم التالي:

قانون كريان

1-800-342-3720

للمزيد من املعلومات حول قانون حماية
الرضيع املهمل يرجى اإلتصال على:
)1-866-505-SAFE (7233

للمزيد من املعلومات حول اخلدمات
للمكفوفني يرجى اإلتصال بالرقم التالي:
1-866-871-3000
1-866-871-6000 TDD

“نعمل لتحسني أمان وظروف معيشة أطفالنا
وعائالتنا وجالياتنا”… .

والية نيويورك

بإمكانه مساعدتك في اتخاذ
قرار سليم

تبعا لقانون (« )Americans with Disabilitiesاألمريكيون املقعدون» ،يقوم مكتب
والية نيويورك خلدمات األطفال والعائالت بتزويد هذه النشرة بأحرف كبيرة أو على شريط
مسجل عند الطلب.
ARABIC

	)Pub. 4628-AR (Rev. 11/07

		

ميكن احلصول على تقارير التاريخ
ا إل ئتما ني للشخص ا ملتقد م
للعمل من خالل وكاالت السجالت
اإلئتمانية اخلاصة وذلك باإلتصال بإحدى وكاالت
السجالت اإلئتمانية للمزيد من التعليمات وملعرفة
مقدار الرسوم املستحقة .ويجب أن تكون كافة
طلبات احلصول على السجالت اإلئتمانية متتثل
لقانون اإلبالغ اإلئتماني الفدرالي.
ويحث مكتب والية نيويورك خلدمات األطفال
والعائالت اآلهل على تقييم املتقدمني للعمل في
مجال رعاية األطفال بدقة قبل توظيفهم .وقد
تساعد املعلومات في هذا الكتيب في هذه املهمة.
للمزيد من املعلومات يرجى الكتابة إلى:
New York State
Office of Children & Family Services
Bureau of Early Childhood Services
Capital View Office Park
Washington Street 52
Rensselaer, NY 12144

أو االتصال على1-800-345-5437 :

