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 د الرښود معلوماتو د کسر فورم  Auburn School Districtد 
 

 د ماشومانو سوابق د قانون لھ مخې محرم دي
د الرښود معلوماتو لپاره  د قانون لھ مخې د ښوونځي ناحیې د ماشوم پھ دوسیھ کې د شتھ معلوماتو لھ شریکولو څخھ د ھغھ د والدینو/سرپرست لھ اجازې پرتھ منع دي. 

قونو او محرمیت د قانون  (د کورنۍ د تعلیمي حFamily Educational Rights and Privacy Actکال  1974استثنا موجوده ده. د الرښود معلوماتو د 
 ،FERPA .لھ مخې پھ ډاګھ کٻدای شي. ناحیھ الرښود معلومات د سوداګریزو موخو لپاره نھ کاروي ( 

 
 الرښود معلومات کوم دي؟

 
 د ټولګي کچھ 

 د نوم لیکنې نٻټې (پھ اوسنیو یا پخوانیو ښوونځیو کې) 
 د برٻښنالیک پتھ 

 ترالسھ شوي سندونھ او ډالۍ 
 پھ رسمي توګھ تشخیص شویو فعالیتونو او لوبو کې ګډون کول 

 د ورزشي ټیمونو وزن او قد 

 نوم 
 د کور پتھ 

 د ټلیفون شمٻره (شمٻرې)  
 انځورونھ 

 د زٻږیدو نٻټھ 
 د والدینو/سرپرست نومونھ 

 
 د الرښود معلوماتو محرم ساتل 

 والدین کوالی شي د دې فورم پھ بشپړولو سره غوره کړي چې الرښود معلومات محرم وساتل شي. معلومات بھ پھ الندې مواردو کې خپاره نشي: 
 

 بھرنۍ ادارې  ●
 پوځي ګومارونکي  ●
 د لوړو زده کړو انسټٻټیوټ  ●
 ھر ډول اړیکې چې عوامو یا رسنیو تھ رسٻږي.  ●
 د ښوونځي کلنی کتاب  ●
 د فراغت پر وګرام  ●
 لو والدینو او/یا کارکوونکو تھ د ناحیې/ښوونځي خبرپاڼھ ټو ●
 د ناحیې کارکوونکو تھ راجع انتشارات ●
 د کورنۍ او بھرنۍ لیدنې لپاره ویډیوګانې ●
 د ښوونځي وٻب سایټ، د ناحیې وٻب سایټ یا ټولنیزې رسنۍ  ●
 ) اړیکې PTSAد والدینو او د زده کوونکو د ښوونکو د ټولنې (  ●

 
 
 

 کھ چٻرتھ تاسو نھ غواړئ چې د زده کوونکي الرښود معلومات مو خپاره شي، پھ مھربانۍ سره د الرښوود معلوماتو فورم بشپړ او السلیک کړئ  
 او بٻرتھ یې الندې پتې تھ واستوئ:  

Chris Callaham, 915 4th Street N.E., Auburn, WA 98002  یا السلیک شوې کاپيczifka@auburn.wednet.edu  
 برٻښنالیک پتې تھ واستوئ. 

 
کھ چٻرتھ تاسو ناحیې تھ اجازه ورکوئ چې الرښود معلومات خپاره کړي، د دې فورم بشپړولو تھ اړتیا نلرئ. 
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Auburn School District 
 د الرښود معلوماتو د کسر فورم

 
 
کھ چٻرتھ تاسو ناحیې تھ اجازه ورکوئ چې الرښود معلومات خپاره کړي، د دې فورم بشپړولو تھ  

 اړتیا نلرئ.
 

مھ یا تر دې   15رتھ تاسو نھ غواړئ چې ښوونځی او ناحیھ ستاسو د زده کوونکي الرښود معلومات خپاره کړي، نو دغھ فورم د رواني تعلیمي کال د اکتوبر پر  کھ چٻ
څخھ وروستھ نوم   15کتوبر لھ وړاندې د بشري سرچینو مرستیال سرپرست تھ وسپارئ، ان کھ تاسو پھ تٻر کال کې ھم یو فورم استولی وي. (ھغھ زده کوونکي چې د ا

 لیکنھ کوي، کوالی شي چې لھ نوم لیکنې څخھ وروستھ پھ دوه اونیو کې دغھ فورم واستوي.)
 

 ي. پھ مھربانۍ سره ستاپو پھ کورنۍ کې د ھر ماشوم لپاره یو فورم وکاروئ. اضافي فورمونھ ستاسو د زده کوونکي پھ ښوونځي کې د السرسي وړ د
 

اد ولرئ چې ناحیھ بھ  کھ چٻرتھ تاسو پرٻکړه کوئ چې لھ ناحیې څخھ وغواړئ چې معلومات پھ عام ډول خپاره نکړي یا ناحیھ ترې ګټھ وانخلي، پھ مھربانۍ سره پھ ی
 ستاسو د ماشوم پھ اړه ھٻڅ راز معلومات د فدرال، ایالتي یا قانون پلي کولو ادارو لھ اړتیاوو پرتھ خپاره نکړي.  

 
 ھربانۍ سره چاپ یې کړئ: پھ م

 
   د زده کوونکي تخلص      زده کوونکي نوم: 

 
   ټولګی       زده کوونکي ښوونځی 

 
 زه لھ ناحیې څخھ غواړم چې زما د زده کوونکي الرښود معلومات محرم وساتي  ●

 
 

   نٻټھ      د والدینو/یا سرپرست السلیک 
 

   د والدینو/سرپرست روښانھ نوم 
 

 کلن وي یا تر دې لومړ عمر لري.  18والدین/سرپرست یې باید السلیک کړي، مګر دا چې زده کوونکی 
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