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 المنطقة التعليمية في فيالدلفيا

 الطالب  ومسؤوليات مكتب حقوق

440 N. Broad Street, الدور الثاني 
Philadelphia, PA 19130  

 215.400.4226~ الفاكس:  215.400.4830المكتب: 

Rachel Holzman, Esquire  

 رئيسال ةنائب

 إصدار معلومات الدليلنموذج إلغاء 
 

ما لم تعيد هذا النموذج إلى محددة بشكل مناسب دون موافقة خطية الدليل" الالكشف عن "معلومات   للمنطقة التعليمية في فيالدلفيايمكن 

 2021نوفمبر / تشرين الثاني  5مدرسة طفلك بحلول 

 

 :اآلتيتتضمن معلومات الدليل 

 

 التي تم االلتحاق بها المدارس •

 اسم الطالب •

 العنوان •

 قائمة الهاتف •

 عنوان البريد اإللكتروني •

 الصورة الفوتوغرافية •

 تاريخ ومكان الميالد •

 المجال الرئيسي للدراسة •

 لتحاقمواعيد اال •

 صفمستوى ال •

 المشاركة في األنشطة واأللعاب الرياضية المعترف بها رسميا •

 عضاء الفرق الرياضية أوطول وزن  •

 الدرجات وأوسمة الشرف والجوائز المستردة •

 أحدث وكالة أو مؤسسة تعليمية تم االلتحاق بها •

رقم الهوية التعريفية للطالب ، أو هوية المستخدم ، أو وسيلة تعريف شخصية فريدة أخرى تستخدم لالتصال في النظم اإللكترونية ، ولكن  •

هذه الوسيلة للحصول على سجالت التعليم إال عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع واحد أو أكثر من العوامل التي فقط إذا تعذر استخدام 

 تصادق على هوية المستخدم ، مثل رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو عامل آخر معروف أو يمتلكه المستخدم المصرح له فقط.

على شارة هوية الطالب ، ولكن فقط إذا تعذر استخدام هذه الوسيلة  تعرضشخصية فريدة رقم الهوية التعريفية للطالب أو وسيلة تعريف  •

للحصول على سجالت التعليم إال عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع واحد أو أكثر من العوامل التي تصادق على هوية المستخدم ، مثل رقم 

 فقط.تعريف شخصي أو كلمة مرور أو عامل آخر معروف أو يمتلكه المستخدم المصرح له 

 

سجالت  منفي فيالدلفيا بتضمين هذا النوع من المعلومات للمنطقة التعليمية الغرض األساسي من المعلومات المتعلقة بالدليل هو السماح 

في إنتاج الدراما ؛ والرسائل  الطالب لديكم، وإظهار دور اعالن عروض تمثيلتعليم طفلك في بعض المنشورات المدرسية ، بما في ذلك: 

النشاط الرياضي ، مثل  حائف؛ وبرامج التخرج ؛ وصالشرف أو قوائم التعرف األخرى  ائمة؛ وقالكتاب السنوي ارية المدرسية ، واإلخب

 .ألعضاء الفريق طولكرة السلة ، وإظهار الوزن وال
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ية المؤهلة على سبيل المثال ال يمكن إتاحة هذه المعلومات أيضا للمنظمات الخارجية المؤهلة بناء على طلبها. وتشمل المنظمات الخارج

الطالب مع  ومنظمات المجتمع األخرى الداعمة الحصر: مقدمي المنح الدراسية ، والمدارس التجارية/التقنية ، وأصحاب العمل المحتملين

تقديم معلومات الدليل إلى تقضي بعدم المنطقة التعليمية في فيالدلفيا واعترافاً بحق األسرة في الخصوصية ، فإن سياسة  موارد المجتمع.

 .المؤسسات التجارية

 

عاماً أو أكثر( أن يحجبوا معلومات الدليل بناء على طلب كتابي. إذا كنت تفضل رفض  18من حق أولياء األمور أو الطالب المؤهلين )

نوفمبر / تشرين  5ك بحلول إصدار معلومات الدليل دون موافقة خطية مسبقة ، يرجى ملء النموذج بالكامل وإعادته إلى مدرسة طفل

وحالما يتم اكمال هذا النموذج واعادته إلى المدرسة ، فلن يتغير اختيارك حتى تكمل نموذجا جديدا وتقدمه. استخدم نموذج  .2021الثاني 

 ارجع هذا النموذج فقط إذا كنت ال تريد اصدار معلومات الدليل.منفصل لكل طفل. 

 

 واحد من التالي: فقم باختيار، إذا كنت ترغب في إلغاء االشتراك 

 

منشورات المدرسة أو األنشطة المدرسية أو المدارس التجارية أو مقدمي لأي وقت. ال معلومات  لدي في ال تنشر معلومات دليل الطالب □

 .المنح الدراسية أو أرباب العمل

 

 .المدرسية واألنشطة المدرسية والمنظمات الخارجية المؤهلةفي أي وقت ، باستثناء المنشورات لدي ال تنشر معلومات دليل الطالب  □

 

 .في أي وقت ، باستثناء منشورات المدرسة واألنشطة المدرسية لدي ال تنشر معلومات دليل الطالب □

 

الصفين الحادي معلومات الدليل للخدمات العسكرية )طالب ومشاركة أيًضا التحقق هنا الختيار عدم تبادل  مباإلضافة إلى ذلك ، يمكنك □

 عشر والثاني عشر فقط(
 

 

 اسم الطالب )مكتوباً(

 

   اسم المدرسة )مكتوباً( 

 

 (#Student ID  ) الرقم التعريفي للطالب

 

ً اسم ولي األمر / الوصي )  ( مكتوبا

 

 

 توقيع ولي األمر / الوصي
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  التاريخ 

 عاًما أو أكبر( 18توقيع الطالب )إذا كان 


