Youth Volunteer Affidavit

หนังสือยินยอมใหสอบถามประวัติของผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชนของภาค3340
District 3340 is committed to creating and maintaining the safest possible environment for all participants in Rotary activities. It is the duty of all
Rotarians, their spouses and partners, and any other volunteers to safeguard to the best of their ability the welfare of children and young people
involved in Rotary programs or activities and prevent physical, sexual, or emotional abuse of young participants.

ภาค3340มีความมุงมั่นที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดแกผูรวมโครงการหรือกิจกรรมของโรตารี เปนหนาที่ของโรทาเรียนทุกคน คูครองและผูรวมโครงการทุกๆคนทีท่ ําทุกวิถที างใน
การปองกันมิใหเกิดการคุกคามทางเพศไมวา จะเปนทางรางกาย หรือจิตใจแกเยาวชนทุกๆคนที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการทีจ่ ัดโดยภาคฯหรือสโมสรฯ
This information may be provided to an outside agency that this district has contracted with to conduct background checks.

เปนทีเ่ ขาใจวาขอมูลในหนังสือฉบับนี้สามารถเปดเผยแกหนวยงานทุกๆหนวยทีเ่ กี่ยวของกับโครงการในการสอบประวัติ
PERSONAL INFORMATION

ขอมูลสวนตัว
Name: ชื่อ
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Postal Code:รหัสไปรษณีย

How long at this address? (If fewer than five years, list previous residence[s] on the back of this sheet.)

ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูของที่อยูปจจุบนั (หากต่ํากวาหาปกรุณาแจงที่อยูกอ นหนานี้ดานหลังของเอกสารนี้)
Government Identification (e.g., Social Security Number):

เลขบัตรประชาชน
Date of Birth (dd/mm/yyyy):

วันเดือนปเกิด
CONSENT

ยินยอม
I certify that all of the statements in this affidavit, and in any attachments hereto, are true and correct to the best of my knowledge and that I have
not withheld any information that would affect this affidavit unfavorably. I understand that District 3340 youth programs will deny a volunteer
position to anyone convicted of a crime of violence.
I give my permission to District 3340 to verify information given in this affidavit, including searches of law enforcement and published records
(including driving records and criminal background checks) and contact with my former employers and with references provided. I understand
that this information will be used, in part, to determine my eligibility for a volunteer position. I also understand that as long as I remain a
volunteer, this information may be checked again at any time. I understand that I will have an opportunity to review the criminal history and, if I
dispute the record as received, a procedure is available for clarification.

ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลทัง้ หมดในหนังสือยินยอมนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบมาดวย เปนความจริงและถูกตองทุกประการ และขาพเจามิไดปกปดขอมูลใดๆทีจ่ ะมีผลในแงลบ และเขาใจดี
วาภาค3340 และโครงการฯจะปฏิเสธการเขารวมโครงการของอาสาสมัครทีม่ ีประวัติอาชญากรรมทางคดีอาญา
ขาพเจาอนุญาตใหภาค3340ทําการยืนยันและสอบขอมูลที่ระบุอยูในหนังสือยินยอมฯ (รวมถึงการติดตอหนวยงานดานกฎหมาย และประวัตอิ าทิเชน สํานักงานทะเบียนใบขับขี่รถยนต
และกรมพิสจู นหลักฐาน ) การติดตอนายจางและบุคคลอางอิงทีร่ ะบุในหนังสือยินยอมฯนี้ และเขาใจดีวาขอมูลทั้งหมดจะถูกใชในการพิจารณาอนุมัติตําแหนงหรือหนาที่ในโครงการฯ และ
ยังเขาใจอีกวาตราบใดที่ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ในโครงการฯตราบนั้นการตรวจสอบสามารถกระทําไดตลอดเวลา และเขาใจดีวาหากมีขอโตแยงใดจากการสอบประวัตอิ าชญากรรมแลว
ขาพเจาสามารถที่ดําเนินการชี้แจงเพือ่ ขจัดขอโตแยงที่เกิดขึ้น
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WAIVER

การสละ
IN CONSIDERATION of my acceptance and participation in the youth programs, I, to the full extent
permitted by law, hereby release and agree to save, hold harmless, and indemnify all members, officers,
directors, committee members, and employees of the participating Rotary clubs and districts, and of Rotary
International (“Indemnitees”), from any or all liability for any loss, property damage, personal injury, or
death, including any such liability that may arise out of the negligence of any of the Indemnitees or may be
suffered or claimed by me as a result of an investigation of my background in connection with this affidavit.

เปนที่เขาใจดีวาในการที่ขาพเจาเขารวมโครงการเยาวชนฯนั้น ขาพเจา ( ตามที่กฎหมายอนุญาต) ขอยืนยันวาจะไมเอาความตอบุคคลดังตอไปนี้ เจาหนาที่ กรรมการฯ
กรรมการโครงการฯ ลูกจางของสโมสรโรตารีที่เขารว มโครงการฯ ภาค3340 และโรตารีสากล จากความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ การตาย ที่เกิดขึ้นถึงแมจะเกิ ดขึ้นจาก
ความเลินเลอของบุคคลที่กลาวมาแลว หรือสิ่งที่เกิดจากตรวจสอบประวัติหรื อความใดทิ่เกิดจากการยินยอมในหนังสือยินยอมนี้
I further agree to conform to the rules, regulations, and policies of Rotary International, the District 3340 youth programs and its affiliates.

ขาพเจาขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของโรตารีสากล ภาค3340 และโครงการเยาวชนฯและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
I acknowledge that I have read and understand the above affidavit, consent, and waiver and that I sign this form voluntarily.

ขาพเจาขอยืนยันวาไดอานและเขาใจหนงสือยินยอมใหสอบถามประวัติฯขางตนนี้และไดยินยอมฯ และสละสิทธ โดยลงนามดวยนี้
Signature of Applicant:

ลงนามของผูสมัครเปนอาสาสมัคร
Please Print Name: กรุณาพิมพชอื่ และนามสกุล

Date: วันที่

ADDITIONAL INFORMATION

ขอมูลเพิ่มเติม
Home Phone: โทรศัพทที่บาน

E-mail: อีเมล

Business Phone: โทรศัพทที่ทาํ งาน

Fax: แฟกซ

Are you a member of a Rotary club?

Yes

No

ทานเปนสมาชิกของสโมสรโรตารีหรือไม

ใช

ไมใช

If yes, indicate club name and year joined:

ในกรณีทเี่ ปน กรุณาระบุชอื่ สโมสรและปที่เขารวม
Position applied for

ตําแหนงทีอ่ าสา
Have you held a Rotary youth programs position in the past?

ทานเคยปฏิบัติหนาที่ในโครงการที่เกี่ยวกับเยาชนของโรตารีมากอนหรือไม

Yes

เคย

No

ไมเคย

If yes, what position and when?

กรณีที่เคย ชวยระบุตําแหนงและเมือ่ ไร
EMPLOYMENT HISTORY (for the past five years; attach additional sheets, if necessary)

ประวัติการทํางาน (ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา หากไมพอสามารถพิม พดานหลังของเอกสารนี้)
Current Employer:

นายจางปจจุบัน
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท

Position: ตําแหนง

Dates of Employment: วันที่เริม่ งาน

Supervisor’s Name: ชื่อนายจาง

Postal Code: รหัสไปรษณีย
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Previous Employer:

นายจางกอนหนานี้
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท

Position: ตําแหนง

Dates of Employment: วันที่เริม่ งาน

Supervisor’s Name: ชื่อนายจาง

Postal Code: รหัสไปรษณีย

VOLUNTEER HISTORY WITH YOUTH (for the past five years; attach additional sheets, if necessary)

ประวัติงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับเยาวชน
Organization: องค์การ
Address: ที่อยู่
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท์

Position: ตําแหน่ง

Dates Held: ระยะเวลา

Director’s Name: ชื่อกรรมการฯ

Postal Code: รหัสไปรษณี ย ์

Organization: องคกร
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท

Position: ตําแหนง

Dates Held: ระยะเวลา

Director’s Name: ชื่อกรรมการฯ

Postal Code: รหัสไปรษณีย

PERSONAL REFERENCES (may not be relatives; no more than one former or current Rotarian)

บุคคลอางอิง (ที่มิไดเปนญาติ อนุญาตใหระบุอดีตหรือโรทาเรียนปจจุบัน ไดเพียง 1 ชื่อ)
1. Name: ชื่อ
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท

Relationship: ความเกี่ยวชอง

Postal Code: รหัสไปรษณีย

2. Name: ชื่อ
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท

Relationship: ความเกี่ยวชอง

Postal Code: รหัสไปรษณีย

3. Name: ชื่อ
Address: ที่อยู
City: เมือง

State/Province: จังหวัด

Phone: โทรศัพท

Relationship: ความเกี่ยวชอง

Postal Code: รหัสไปรษณีย

QUALIFICATIONS AND TRAINING

คุณสมบัติและประวัติการเขาอบรม
What relevant qualifications or training do you have for this position? Please describe in full.

ประวัติหรือคุณสมบัติ การอบรมทีเ่ ปนประโยชนตอตําแหนงที่อาสาฯ กรุณาระบุอยางระเอียด
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CRIMINAL HISTORY

ประวัติอาชญากรรม

1. Have you ever been charged with, been convicted of, or pled guilty to any crime(s)?

ทานเคยถูกดําเนินคดี หรือลงอาญา หรือยอมรับตอคดีอาญาหรือไม

เคย

Yes

No

ไมเคย

2. Have you ever been subject to any court order (including civil, family, and criminal courts) involving sexual, physical, or verbal abuse,
including but not limited to domestic violence or civil harassment injunction or protective order? Yes No

ทานเคยถูกพิพากษาจากศาลอาญาหรือเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับ ความผิดทางเพศ ไมวาจะเปนการละเมิด
หรือคุกคามทางรางกายหรือคําพูด

เคย

ไมเคย

If yes, please explain. Also indicate dates(s) of incidents(s) and the country and state in which each occurred (attach a separate sheet, if
needed).

หากเคย กรุณาชีแ้ จง

Youth Volunteer …………………………… signature
(

For District Use Only:

)

สําหรับภาคฯ

DATE

……………… References checked by ………………………..INITIALS

DATE

……………… References checked by ………………………..INITIALS

DATE

……………… References checked by ………………………..INITIALS

วันที.่ ................... ตรวจสอบโดย............................... ลงชื่อ
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