
  فقط 2023-2022نموذج عدم القبول للطالب للعام الدراسي 
 

طفلك في مدارس مدیریة التعلیم في مدینة روشستر، إذا كنت قلقًا بشأن حمایة خصوصیة المعلومات عن الطالب، بما في ذلك صور طفلك، دون موافقتك. مشاركة بعض قد یتم 
 .2023-2022فیرجى قراءة ھذه الرسالة بعنایة. یجب علیك إكمال نموذج جدید للعام الدراسي 

مدیریة  كشفقد تیش األمریكي. والوكاالت الخارجیة التابعة للج،  جامعاتوال للجیش األمریكي، المجندون، ك بیانات عن الطالببعض الجھات التي تعمل مع مدارسنا طلب تقد 
الطول ، و المجال الرئیسي للدراسة و حالة التسجیلو مستوى الصفو ، تتضمن اسم الطالب وعنوانھ ورقم ھاتفھ وتاریخ ومكان میالدهھذه الجھات بیانات لالتعلیم في روشستر

 واسم المدرسة السابقة التي التحق بھا الطالب.، الصور ووالجوائز المتلقاة ، الدرجات ومواعید الحضور، ووالوزن ألعضاء الفرق الریاضیة 

إذا كنت ال ترید مشاركة المعلومات  .عاًما ، برفض الكشف عن ھذه المعلومات 18، أو طالب المدارس الثانویة الذین تزید أعمارھم عن  ألھالي وأولیاء ألموریسمح القانون ل
 .المربعات المناسبة والتوقیع على النموذج أدناهار اختیمع أي من المنظمات أدناه أو جمیعھا ، فیرجى 

ً وإعادة ھذا النموذج موقع ، یجب تحدید "ال" في المربع المناسبإذا كنت ال ترید الكشف عن المعلومات، ف سبتمبر  30إلى المكتب الرئیسي لمدرسة طفلك في موعد أقصاه  ا
 .فیدیو لطفلك و / أو صور أوبیانات طفلك إلذن بنشر سنفترض أنك تمنح ایتم تسلیم ھذا النموذج، فإذا لم  .2022

 

 .الرجاء إكمال نموذج منفصل لكل طفل

 _________________________________________________________________________________________________اسم الطالب

 

 ___________________________________________________________________________________________________المدرسة

 

 ________________________________________________________________________________________________عنوان المنزل

 

 ____________________________________________________________________________________________________الھاتف

 

 ___________________________________________رقم الطالب___________________________________________      تاریخ المیالد

 

 __________________________________________حالة التسجیل_______________________________________________     الصف

 ل: (یمكن تحدید أكثر من جھة)ال تكشف عن بیانات الطالب 

 المجندون العسكریون  □        الجامعات□          المنظمات الخارجیة □     :12 –ب ما قبل ریاض األطفال طال

 ال تشارك صور وفیدیو لطفلي:

، واالتصاالت الرقمیة ، بما في ذلك مواقع الویب ووسائل التواصل  المدیریةفي بعض األحیان ، قد یتم التقاط صور أو مقاطع فیدیو للطالب الستخدامھا في منشورات 
لتوزیعھا على الموظفین  دیریةیة ، أو في اتصاالت الموسائل اإلعالم. قد یشمل ذلك القصص المنشورة أو المذاعة بواسطة وسائل اإلعالم اإلخبار فياالجتماعي ، ولالستخدام 

 و لطفلك.. یجب تحدید المربع أدناه لمنع مشاركة الصور ومقاطع الفیدیمنفصلذج تحریر صور ونمطلب ال یُ . مجتمعوال

 ال تشارك صور وفیدیو□    :12 –طالب ما قبل ریاض األطفال 

وفقًا لرغباتي فیما یتعلق بالكشف عن  مدیریة التعلیم في مدینة روشستر، أقوم بتوجیھ  في ھذا النموذج ى مدرسة الطالب المسمىمن خالل إكمال ھذا النموذج وتوقیعھ وإعادتھ إل
 والصور الفوتوغرافیة أو صور الفیدیو. بیانات الطالب

___________________________________________                      _________________________________________                   __ 

  التاریخ                                                                  (توقیع) ولي األمر أو الوصي القانوني                          *اسم ولي األمر أو الوصي القانوني

  توقیع النموذج الخاص بھم. عاًما 18 أعمارھم تبلغ الذین الطالب على یجب* 
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