
FARSIموافقت با انتشار اطالعات محرمانھ

دانش آموز

اجازه بدھند کھ اطالعات   )FCPS(ھدف از این فرم اینست کھ والدین، سرپرستان، یا دانش آموزان خود مختار بکارکنان مدارس عمومی کانتی فیرفکس 
رونده محرمانھ دانش آموز را در دسترس افراد یا نمایندگیھائی کھ در این فرم نامشان درج شده است قراردھند.  جھت اجازه در مبادلھ اطالعات پ

 را مالحظھ کنید. SS/SE–79آموزشی، لطفاً فرم 

 تاریخ تاریخ تولد شماره شناسائی دانش آموز

 کالس مدرسھ نام والدین/ سرپرست قانونی نام والدین/ سرپرست قانونی

 یکی را عالمت بزنید:

* میان سال.  اینجانب با تبادل اطالعات محرمانھ دانش آموز 18ولی/سرپرست دانش آموز نامبرده ھستم، یک دانش آموزغیر خودمختار زیر  من
FCPS .و نمایندگی ھایی کھ نامشان در زیر آمده است  در رابطھ با دانش آموز نامبرده موافقت میکنم 

یان * مولی/سرپرست دانش آموز نامبرده ھستم، کھ حقوق قانونی تصمیمات تحصیلی او را دارم. اینجانب با تبادل اطالعات محرمانھ دانش آموز من
FCPS  نامشان در زیر آمده است  در رابطھ با دانش آموز نامبرده موافقت میکنم.و نمایندگی ھا یا اشخاص دیگر کھ 

و نمایندگی ھایی کھ نامشان  FCPS* میان سال میباشم.   اینجانب با تبادل اطالعات محرمانھ دانش آموز 18من یک دانش آموز خود مختار زیر 
 در زیر آمده است موافقت میکنم.

و نمایندگی ھایی کھ نامشان در زیر آمده است  FCPSسال میباشم.  اینجانب با تبادل اطالعات محرمانھ * میان  18من یک دانش آموز باالی 
 موافقت میکنم.

 لفظی          کتبی           ھمھ موارد را عالمت بزنید:* 

 نسبت  شخص با دانش آموز  اطالعات تماس /نمایندگیشخصنام 

 نسبت  شخص با دانش آموز  اطالعات تماس نام شخص/نمایندگی

 نسبت  شخص با دانش آموز  اطالعات تماس نام شخص/نمایندگی

 نسبت  شخص با دانش آموز  اطالعات تماس نام شخص/نمایندگی

 اگراجازه برای مبادلھ این اطالعات برای منظورخاصی صادر شده است، لطفاً توضیح دھید: ھدف از مبادلھ اطالعات:  

 اگررضایت برای مبادلھ این اطالعات برای مدت زمان خاصی داده شده است، لطفاً تاریخ شروع وخاتمھ این اجازه را بنویسید: :    محدودیت زمانی

   تاریخ خاتمھ    تاریخ شروع 

 :موافقتنامھ 
رضایت میدھم 

  تاریخ امضاء والدین/ سرپرستان    
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	یکی را علامت بزنید:
	موافقتنامه:

