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 )Auburn Schoolفورم منع معلومات ھدایت کننده حوزهء مکتب آبورن(
 

 بھ اساس قانون سوانح شاگردان خصوصی ھستند 
برای معلومات ھدایت کننده  قانون فدرال حوزه ھای تعلیمی را از انتشار معلومات موجود در فایل ھایی شاگردان بدون اجازهء والدین/ولی شان منع قرار داده. استثنا  

علیمی معلومات ھدایت کننده را برای  ) منتشر شود. حوزهء تFERPA( 1974وجود دارد. کتاب راھنما ممکن است تحت قانون حقوق تعلیمی خانواده و حریم خصوصی 
 مقاصد تجاری منتشر نمینماید. 

 
 معلومات ھدایت کننده چیست؟ 

 
 رجھ/صنف د

 تاریخ ھایی داخلھ(مکتب حاضر و یا سابقھ) 
 ایمیل آدرس ھا: 

 اسناد و جوایز دریافتی 
 اشتراک در فعالیت ھایی رسمی و ورزش ھا 

 وزن و اندازهء قد اعضای تیم ورزشی 

 اسم 
 آدرس خانھ: 

 شماره(ھا) تلیفون  
 عکس

 تاریخ تولد 
 اسم والدین/ولی 

 
 نگھداری خاص معلومات ھدایت کننده 

 شتھ نمیشود با:با خانھ پوری کردن این فورم، والدین میتوانند انتخاب نمایند کھ این معلومات ھدایت کننده را خصوصی نگھدارند. معلومات بھ اشتراک گذا
 

 نھاد ھایی بیرونی  ●
 مستخدمین نظامی  ●
 انستیتوت ھایی تحصیالت عالی  ●
 ھرگونھ ارتباطی کھ بتواند بھ رسانھ و یا مردم عام برسد.  ●
 اب ساالنھء مکتب کت ●
 پروگرام فراغت  ●
 روزنامھء مکتب/حوزه تعلیمی برای تمامی والدین و/یا کارمندان  ●
 انتشارات عطف توجھ کارمندان عضو حوزهء تعلیمی  ●
 ھا برای نمایش داخلی و خارجی ویدیو ●
 ویبسایت مکتب، ویبسایت حوزهء تعلیمی و یا ھم رسانھ ھای اجتماعی  ●
 PTSAارتباطات   ●

 
 
 

 اگر نمیخواھید معلومات ھدایت کنندهء شاگرد تان منتشر شود، لطفاً فورم  
 فورم منع معلومات ھدایت کننده را خانھ پوری و امضأ نموده و ارسال نمائید بھ: 

Chris Callaham, 915 4th Street N.E., Auburn, WA 98002    و یا ھم کاپی ھایی امضأ شده آنرا بھ
czifka@auburn.wednet.edu .بفرستید 

 
اگر بھ حوزهء تعلیمی اجازهء انتشار معلومات ھدایت کننده را میدھید، شما نیاز ندارید کھ این فورم را خانھ پوری نمائید.
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 )Auburn School Districtمکتب حوزهء آبورن (
 فورم منع معلومات ھدایت کننده 

 
 

ا نیاز ندارید کھ این فورم  اگر بھ حوزهء تعلیمی اجازهء انتشار معلومات ھدایت کننده را میدھید، شم
 را خانھ پوری نمائید.

 
اکتوبر سال تحصیلی جاری یا قبل از آن بھ معاون   15خواھید مکتب و حوزه تعلیمی معلومات ھدایت کنندهء شاگرد شما را منتشر کند، این فورم را در تاریخ  اگر نمی

اکتوبر ثبت نام می کنند می توانند این فورم را در ظرف   15اید. (شاگردانی کھ بعد از ارسال کردهسرپرست منابع بشری ارسال کنید، حتی اگر فورمی را در سال گذشتھ 
 دو ھفتھ پس از ثبت نام ارسال کنند.) 

 
 لطفاً برای ھر شاگرد در خانھء تان یک فورم استفاده نمائید. فورم ھایی اضافی در مکتب وجود دارد. 

 
بھ ھیچ دلیلی فراتر از الزامات  اگر تصمیم دارید از حوزه بخواھید معلوماتی را از انتشار عمومی یا استفاده حوزه ای خودداری کند، لطفاً بھ یاد داشتھ باشید کھ حوزه 

 فدرال، ایالتی یا اجرای قانون، ھیچ اطالعاتی را در مورد شاگرد شما منتشر نخواھد نمود.  
 

 لطفاً بنوسید: 
 

   تخلص شاگرد    اسم شاگرد   
 

   درجھ       مکتب شاگرد 
 

 من از مکتب تقاضا مینمایم کھ معلومات ھدایت کنندهء شاگرد من را خصوصی نگھدارد  ●
 

 
   تاریخ:      امضای والدین/ولی 

 
   اسم واضح والدین/ولی 

 
 سالھ یا بزرگتر از آن است  18والدین/ولی باید امضأ نمایند الی اینکھ شاگرد 

 


	فورم منع معلومات هدایت کننده حوزهء مکتب آبورن(Auburn School)
	به اساس قانون سوانح شاگردان خصوصی هستند
	معلومات هدایت کننده چیست؟
	نگهداری خاص معلومات هدایت کننده
	با خانه پوری کردن این فورم، والدین میتوانند انتخاب نمایند که این معلومات هدایت کننده را خصوصی نگهدارند. معلومات به اشتراک گذاشته نمیشود با:
	لطفاً بنوسید:
	امضای والدین/ولی     تاریخ:
	اسم واضح والدین/ولی


