
املوافقة عىل سجالت قيادة السيارات

بإمكان جهات العمل، أو جهات العمل املحتملة، أو املنظامت التطوعية، أو وكالئها الحصول عىل سجالت قيادة خاصة مبوظف أو موظف محتمل أو متطوع عند الحصول عىل تفويض من 
الشخص الذي يجري طلب الحصول عىل سجل قيادة السيارات الخاص به. استخدم هذا النموذج للحصول عىل تفويٍض منه.

امأل بيانات قسم "الرشكة".	
أعِط هذا النموذج إىل املوظف العامل لديك أو املوظف املحتمل أن يعمل لديك أو املتطوع مللء بيانات القسم الخاص به.	 
 ألغراض التدقيق، احتفظ بهذا النموذج املكتمل البيانات يف ملفاتك ملدة ال تقل عن خمس سنوات. وال تُرِسل هذا النموذج بالربيد إىل إدارة الرتاخيص	 

.)Department of Licensing, DOL(
إذا لم يتم تعيين المتطوع أو الموظف المحتمل، فتخلص من نموذج الموافقة بعد 30 يوًما.	 
ويلزم نموذج موافقة جديد في حال عاد أحد قائدي السيارات إلى محل العمل بعد فترة من االنفصال.	 

 سجالت األحداث الجانحني املغلقة. إن املعلومات املوجودة يف سجالت قيادة السيارات التي تتعلق بسجل حدث جانح مغلق ال يجوز استخدامها ألي غرض ما مل يكن ذلك الزًما 
 مبوجب القانون الفيدرايل. ويجوز للموظف العامل أو املوظف املحتمل أن يقدم إىل جهة العمل الحالية أو جهة العمل املحتملة أو وكيلها نسخة من أمر املحكمة الذي يقيض بإغالق 

سجل الحدث الجانح.

الرشكة – يجب ملء بيانات هذا القسم بواسطة الرشكة أو وكيل الرشكة
اكتب بخط اليد أو بالكمبيوتر اسم الرشكة

أسامء الرشكات الوكيلة )إذا كان ذلك ينطبق(

عنوان الرشكة/الرشكة الوكيلة

املنصب اسم املمثل املفوض 

أجب عن األسئلة التالية

 هل هذه الرشكة جهة عمل حالية أو جهة عمل محتملة أو منظمة تطوعية خاصةبالفرد الذي يجري طلب الحصول عىل سجل . 	
 ال  نعم  القيادة الخاص به؟                                                                                                                                                                                                     

 هل السجل الذي تطلبه رضوريًا ألغراض التوظيف املتعلقة بقيادة السيارات بواسطة املوظف العامل حاليًا أو املوظف املحتمل . 	
 ال  نعم  كرشط للتوظيف أو املتعلقة بقيادة السيارات بواسطة املتطوع بناًء عىل تعليامت وتوجيهات من املنظمة التطوعية؟                                                            

 هل توافق عىل استخدام املعلومات الواردة يف السجل لهذا الغرض حرصيًا وعدم اإلفصاح عن السجل لطرف خارجي ما مل يكن. 3
 ال  نعم   ذلك مطلوبًا مبوجب القانون؟                                                                                                                                                                                     

 هل توافق عىل إخالء مسؤولية إدارة الرتاخيص بوالية واشنطن عن جميع األمور املتعلقة باإلفصاح عن سجل قيادة . 	
 ال  نعم  السيارات املطلوب؟                                                                                                                                                                                                     

إشهاد

أقر تحت طائلة عقوبة الحنث باليمني ومبوجب قانون والية واشنطن بأن ما سبق ذكره صحيح ودقيق.

توقيع املمثل املفوض التاريخ واملكان 

املوظف، أو املوظف املحتمل، أو املتطوع –  
يجب ملء بيانات هذا القسم بواسطة الفرد الذي يجري طلب الحصول عىل سجل قيادة السيارات الخاص به

رقم رخصة القيادة بوالية واشنطن تاريخ امليالد )شهر/يوم/سنة(  اكتب بخط اليد أو بالكمبيوتر االسم الكامل )االسم األول، االسم األوسط، اسم العائلة( 

تفويض من

املوظف– لإلفصاح عن سجل قيادة السيارات الخاص يب ألغراض التوظيف طوال مدة عميل.
املوظف املحتمل– لإلفصاح عن سجل قيادة السيارات الخاص يب ألغراض التوظيف، ملدة ال تتجاوز 30 يوًما من تاريخ التوقيع، ما مل يتم تعييني يف املنصب

املتطوع– لإلفصاح عن سجل قيادة السيارات الخاص يب من أجل منصب تقدمت إىل شغله يتطلب مني قيادة السيارات تحت تعليامت وتوجيهات من املنظمة التطوعية
اسم جهة العمل أو جهة العمل املحتملة أو املنظمة التطوعية

اسم الرشكة الوكيلة لجهة العمل إذا كانت تترصف بالنيابة عن الرشكة ألغراض التوظيف

تفويض

أنا موظف أو موظف محتمل أو متطوع لدى الرشكة املذكورة أعاله، وأطلب إرسال نسخة من سجل قيادة السيارات بوالية واشنطن الخاص يب إليها/إىل وكيلها.

التاريخ التوقيع 
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