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(FERPA)    األسري التعليم وخصوصية حقوق قانون

 اشعار دليل المعلومات

 ___________________________________________________________________________________ 

وخصوص�ية  حق�وق ق�انون لغ�رض" معلومات دليل" وصفهاب لطالبها التعليمية السجالت في الواردة التالية المعلومات رايتنورالمدرسية منطقة تقدم
 ال�وزن والرياض�ية؛ المدرسية األنشطة في والمشاركة التسجيل؛ حالة الصف؛ مستوى اسم الطالب ، اسم ولي االمر،: (FERPA) االسري  التعليم

 ،المنطق�ة قبل من قدمةالم الدراسية الدورات أو الفني العمل ،عليها حصل التي والدرجة والجوائز والمكافآت، الرياضي؛ الفريق ألعضاء والطول
 والص�ور الفي�ديو ومق�اطع الفوتوغرافي�ة الص�ور ه�ذه تك�ن ل�م م�ا المس�جل والص�وت الرقمي�ة، والص�ور الفي�ديو، ومقاطع الفوتوغرافية، والصور
ـدون يطلب قد القانون، بموجب. للخصوصية انتهاك أو ضارة المسجل والصوت الرقمية  لط�الب(  هاتف�ه ورق�م الطال�ب عن�وان العس�كريون المجنِّ

 ). فقط الثانوية المدارس
 ف��ي الدراس��ية الطال��ب س��جالت م��ن المعلوم��ات م��ن الن��وع ه��ذا تض��مين ه��و رايتنورالمدرس��ية منطق��ة ف��ي المعلوم��ات ل��دليل األساس��ي االس��تخدام ان

 ،التخ�رج ب�رامج ،التق�دير ق�وائم م�ن غيره�ا أو الش�رف قائم�ة ،درام�ي عم�ل ف�ي الطال�ب دور يوض�ح حفل�ة اعالن: مثل معينة، مدرسية منشورات
 المنطق�ة منش�ورات و المدرس�ة صحيفة ،السنوي الكتاب. الفريق ألعضاء والطول الوزن تبين والتي القدم، كرة مثل الرياضية، النشاطات قااور

 رادي�و محط�ة(  KRHS-90.1 FMالثانوي�ة، رايتن�ور مدرس�ة ف�ي( الطالبي�ة ب�وكس بيب�ر صحيفة و ريتنور، وداخل رايتنور، اخبار مثل المدرسية
 االجتماعي التواصل وسائل مواقع ، رايتنور مدرسة منطقة موقع و) االنترنت رايتنورعبر ثانوية اخبارطالب( اليف رايتنور و ،)الثانوية رايتنور
 .ةقطالمن ترعاها التي المواقع من وغيرها
 مي�زوري ق�انون بموج�ب ذل�ك يطل�ب ش�خص أي طل�ب عل�ى بن�اء عن�ه اإلف�راج يجب" عاما سجال" أعاله، مذكور هو كما المعلومات، هذه وتعتبر

 الوال�دين أح�د يرغب لم إذا.  معلومات كدليل أعاله المذكورة المعلومات تقديم رفض أكثر أو سنة 18 بعمر والطالب الطالب آلباء يحق. صنشاين
 خطي�ا الط�الب خ�دمات مدير مساعد إخطار عليهم فيجب أعاله، المذکورة المعلومات دليل عن المنطقة تفصح ان في المؤهل الطالب أو الوصي أو

 عل�ى مس�ؤوليةال الطلب�ة خ�دمات م�دير مس�اعد ت�ولىوي.  عنها جاالفرا في يرغبون ال التي المعلومات حول اإلخطار هذا استالم من أيام 10 خالل
 المدرس��ة سياس��ة بش�أن أس��ئلة لدي��ه ش�خص أي. الس��جالت عل��ى الوص�ي يك��ون علي��ه وبن�اء ،البللط�� التعليمي��ة الس�جالت ع��ن المقاطع��ة مس�توى
 اوع�ن  Woodson Road , St Louis , MO 63114 2420 رايتن�ور ف�ي الط�الب بخ�دمات لالتص�ال ترحي�ب موضع هو الطالب بسجالت المتعلقة

 .)314( 493 6055 االتصال طريق
 منطق�ة ش�بكة موق�ع عل�ى األخ�رى العام�ة والم�ذكرات(FERPA)  األسري التعليم وخصوصية حقوق لقانون الكاملة التفاصيل على االطالع ويمكن
 0TUwww.ritenourschools.orgU0T رايتنور مدرسة

 .لدليل المعلومات  FERPAر نعم، أوافق على اشعا □
                               المذکورين أدناه بالظهور في الكتاب السنوي، والقوائم الرياضية، والدليل المدرسي، وغيرها من ) اطفالي(أدرك أن موافقتي ستسمح لطفلي  

 .لمنطقةل/ المقاطع المعلوماتية للمدرسة 
 

1.       ________________________________2 ._________________________________ 
 

3.       ________________________________4 ._________________________________ 
 

5. ________________________________ 

 FERPA معلومات اشعاردليل على الموافقة ان  عدم أختار ال،   □
 دليلاو  الرياضية القوائم السنوي او الكتاب في تضمينهم يتم لن ، المذکورين أدناه ،)اطفالي( طفلي فان االشتراك، ياختيار عدمب هان أفهم أنا

 . للمنطقة/  للمدرسة المعلوماتية المقاطع من وغيرها المدرسة
 

1.       ________________________________2 ._________________________________ 
 

3.       ________________________________4 ._________________________________ 

5. ________________________________ 
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