
دائرة شؤون األطفال واألسر بوالية كونيتيكت
الترخيص لمدارس كامبردج العمومية بالتحقق من سوابق الرعاية البديلة أو التبني لدى دائرة شؤون األطفال واألسر

 DCF-3033
صفحة 1 من 2022/71 )مراجعة(

أرخص، أنا، )اسم مقدم الطلب(: _______________________________________________  بموجب هذا، لدائرة شؤون األطفال واألسر بالبحث في سجالتها عن جميع المعلومات 
المتعلقة بالتقارير ونتائج األبحاث، بما فيها المزاعم المعللة وغير المعللة والبروتوكوالت والمقتضيات، وغيرها المتعلقة بإساءة معاملة األطفال أو إهمالهم التي أدرج فيها اسمي والكشف عنها 

للمؤسسة المذكورة أدناه. أدرك أنه سيتم استخدام هذه المعلومات فقط لتحديد مدى جدارتي بالرعاية البديلة أو التبني من قبل المؤسسة التي قدمت الطلب.

أخلي ذمة دائرة شؤون األطفال واألسر من أي مسؤولية عن أي أضرار قد أتكبدها جراء الكشف عن / استخدام هذه المعلومات.

إلى عناية:اسم المؤسسة )التي تطلب التحقق من السيرة الذاتية(

الرمز البريدي:الوالية:المدينة:العنوان: )الرقم والشارع(:

 مقدم الطلب موظف لدى دائرة شؤون األطفال واألسرأقدم هذه المعلومات لمساعدة دائرة شؤون األطفال واألسر في بحثها.
تاريخ الميالد:االسم الثاني:االسم الشخصي لمقدم الطلب:االسم العائلي لمقدم الطلب::

تاريخ بداية اإلقامة في العنوان الرمز البريدي:الوالية:المدينة:رقم الشقة:عنوان مقدم الطلب: )الرقم والشارع(:
الحالي: )الشهر / اليوم / السنة(

 تحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى ورقة إضافية وإرفاقهاأذكر جميع عناوين مقدم الطلب على مدار السنوات الخمس الماضية
 التواريخ من: الرمز البريدي:الوالية:المدينة:رقم الشقة:العنوان )الرقم والشارع(:

)الشهر/ اليوم / السنة(
 إلى 

)الشهر/ اليوم / السنة(

 تحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى ورقة إضافية وإرفاقها أسماء أخرى استخدمتها )بما فيها األسماء المفضلة، االسم قبل الزواج والزيجات السابقة( 

االسم الثاني:االسم االشخصي:االسم العائلي:

 تحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى ورقة إضافية وإرفاقهاأسماء جميع األطفال - بيولوجيين / أطفال الزوج/الزوجة من زواج سابق )منهم األطفال البالغين في البيت أو خارجه( 

النوع:تاريخ الميالد:االسم الثاني:االسم االشخصي:االسم العائلي:

 أنثى    ذكر   آخر

 أنثى    ذكر   آخر

 أنثى    ذكر   آخر

تنتهي صالحية هذا الترخيص بعد 180 يوما من تاريخ التوقيع.
التاريخ:توقيع مقدم الطلب:

 أرسل إلى https://portal.dcf.ct.gov/Portal/Main/#dashboard. لتسجيل مؤسستك في البوابة، تفضل باالتصال ب 
.bgc.verification@ct.gov

.bgc.verification@ct.gov لطرح أسئلة أو طلب دعم، اتصل من فضلك بوحدة التحقق من السيرة الذاتية على

https://portal.dcf.ct.gov/Portal/Main/#dashboard.
http://bgc.verification@ct.gov.
http://bgc.verification@ct.gov.
http://bgc.verification@ct.gov

	Checkbox 9: Off
	Checkbox 8: Off
	checkbox 9: Off
	Checkbox 11: Off
	Defendant(s) 36: Off
	Defendant(s) 33: Off
	Defendant(s) 28: Off
	Defendant(s) 35: Off
	Defendant(s) 32: Off
	Defendant(s) 29: Off
	Defendant(s) 34: Off
	Defendant(s) 31: Off
	Defendant(s) 30: Off
	e request out of state checks to determine whether or not I am on the central reg: 
	Name of Agency requesting background check: 
	Attention: 
	Address No and Street: 
	City: 
	State: 
	Zip: 
	Applicant Last Name: 
	Applicant F rst Name: 
	Middle: 
	DOB: 
	Address 2: 
	Apt: 
	City 2: 
	State 2: 
	Zip 2: 
	Start date at current address ddmmyyyy: 
	Address No and StreetRow1: 
	Apt Row1: 
	CityRow1: 
	StateRow1: 
	ZipRow1: 
	Dates 1: 
	To ddmmyyyyRow2: 
	Address No and StreetRow2: 
	Apt Row2: 
	CityRow2: 
	StateRow2: 
	ZipRow2: 
	Dates From ddmmyyyyRow3: 
	To ddmmyyyyRow4: 
	Address No and StreetRow3: 
	Apt Row3: 
	CityRow3: 
	StateRow3: 
	ZipRow3: 
	Dates From ddmmyyyyRow5: 
	To ddmmyyyyRow6: 
	Last NameRow1: 
	First NameRow1: 
	Middle NameRow1: 
	Last NameRow2: 
	First NameRow2: 
	Middle NameRow2: 
	Last NameRow3: 
	First NameRow3: 
	Middle NameRow3: 
	Last NameRow1_2: 
	First NameRow1_2: 
	MiddleRow1: 
	DOBRow1: 
	Last NameRow2_2: 
	First NameRow2_2: 
	MiddleRow2: 
	DOBRow2: 
	Last NameRow3_2: 
	First NameRow3_2: 
	MiddleRow3: 
	DOBRow3: 
	Date:: 


