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 2020-2019سنویة للعام  تبلیغات
 الخصوصیة، الدراسي، المنھج الّسجالت، اإلستطالعات،

 اإلنسحاب وإستمارات الصلة ذات والحقوق
12-9المراحل الدراسیة من  طبعة

 یحتوي؟ ماذا  
  اإلستطالعات والسجالت والمنھج الدراسي والخصوصیة وغیرھا من الحقوق  عن 2020-2019التبلیغات السنویة للعام

   )4-2ذات الصلة (الصفحات 

   7-4(الصفحات  2020-2019خیارات اإلنسحاب للعام( 

   2020-2019إستمارات اإلنسحاب للعام: 

 )9-8على نشر معلومات الدلیل إلى العلن (ص  اإلعتراض •
 )10ألغراض التجاریة (ص على نشر معلومات ل اإلعتراض •
 )10رفض حصول ضباط التجنید على المعلومات (ص  • •
 )11إستمارة اإلنسحاب من برنامج اإلستشارة المدرسیة ( ص  • •

 من یجب أن یقرأ ھذا الكتیب؟ 
على جمیع األباء واألمھات واالوصیاء الشرعیین األطالع على ھذا الكتیب لغرض فھم حقوقھم ومسؤولیاتھم. یجب  یجب 

) K-8،  9-12على األباء واألمھات الذین لدیھم أطفال في مراحل دراسیة مختلفة قراءة نسخة الكتیب التي تنطبق علیھم ( 
 .الدراسیة المرحلة حسب تختلف اإلنسحاب وحقوق التبلیغات إلن وذلك

 من ھو الشخص الذي یجب أن یقوم بتوقیع إستمارات االنسحاب المكتملة؟ 
والد أو والدة الطالب أو الوصي الشرعي أو الطالب الراشد نفسھ ممن یعارض إشتراك طفلھ أو إشتراكھ ھو شخصیاً في أي  

 و االستمارات المناسبة إلى مدرسة الطفل.أ اإلستمارة وإعادةمن أو جمیع األنشطة التالیة یجب علیھ مأل 

 األخرى المدرسیة والمنشورات المدرسي لأللبوم بالطالب المتعلقة المعلومات نشر • •
نشر معلومات الدلیل بخصوص الطالب الى األشخاص و المنظمات خارج مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  • •

FCPS 
 أو اإلجتماعیة اإلعالم وسائل األلكترونیة، المواقع الفیدیو، األفالم، في الطالب أسم أو صوت، أو صورة، إستخدام •

 .األحداث بث في
 المدرسیة اإلستشارة برنامج في الطالب إشتراك •
 .التجنید لضباط المعلومات نشر •
 .التجاریة لإلستخدامات المعلومات نشر•

Fairfax County Public Schools 
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Office of the Superintendent 
8115 Gatehouse Road  
Falls Church, VA 22042 
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2020-2019السنویة للعام  التبلیغات  والّسجالت اإلستطالعات عن 
الصلة ذات الحقوق من وغیرھا الخصوصیة، سیاسة الدراسیة، والمناھج  

 
 الراشد والطالب الوالدین حقوق

قانون حمایة حقـــوق  ؛99 الجزء  20 USC §1232g, 34 CFR ,(FERPA)قانون الحقوق التعلیمیة للعائلة وخصوصیة العائلة  
 10 و USC §§ 7165, 7908 20 ,والثانوي، االبتدائي التعلیم قانون ؛98 الجزء USC § 1232h, 34 CFR 20الطالب المعّدل، 
USC § 503   ّسنة والقاصرین  18الب الذین تبلغ أعمارھم أكثر من یعطي حقوق تبلیغ ومعاینة وإشتراك معینة للوالدین والط

المتحررین من سلطة الوالدین. یزّودك ھذا الكتیب بمعلومات عن تلك الحقوق. یشمل ھذا الكتیب على إستمارات االنسحاب التي ینبغي 
سنة أو قاصراً  18أن تقدمھا الى مدیر مدرسة طفلك إذا لم تكن ترغب بإشتراك طفلك في نشاط معین. اذا كنت طالباً تبلغ أكثر من 

 إعتراض لدیك یكن لم اذا اً من سلطة الوالدین یجب تقدیم ھذه اإلستمارات من قبلك إذا كنت ال ترغب بالمشاركة في نشاط معین.محرر
 .اإلستمارات ھذه من أي تعید أو توقع ال الكتیب، ھذا في الموضحةة النشاطات على

 

 اإلستطالعات
الموافقة قبل أن یشارك طفلك في أّي إستطالع ممّول من قبل الحكومة  لدیك الحّق في :اإلستطالعات في المشاركة على الموافقة 

لتھ؛ الفدرالیة یحتوي على أسئلة تتعلق بما یلي: االنتماء السیاسي أو معتقد الطالب أو والدیھ؛ المشاكل العقلیة أو النفسیة للطالب أو عائ
إدانة النفس، أو السلوك المتسم باإلزدراء واإلحتقار؛ تقییم وأنتقاد  السلوك او التوجھ الجنسي؛ السلوك المتسم بالالشرعیة، اإلنطوائیة،

اآلخرین الذین یجیبون على أسئلة األستطالع ممن یتمتعون بعالقات عائلیة قویة معھم؛ العالقات التي تكون فیھا المعلومات المتبادلة 
األطبّاء، ورجال الدین؛ الممارسات الدینیة، االنتماءات، أو محمیة بموجب القانون وال یمكن االفصاح عنھا مثل العالقة مع المحامین، 

 المعتقدات للطالب أو والدیھ؛ والدخل (غیر ما ھو مطلوب لتحدید أھلیة الدخول في برنامج ما).

لدیك الحق في سحب الطالب من المشاركة في أي إستطالع بغض النظر عن جھة تمویلھ والذي یستعلم عن  :األنسحاب حقوق 
معلومات تتعلق بالمواضیع المدرجة أو لألستفسار عن معلومات طبیة، أو معلومات بخصوص السلوكیات التي تعرض الصحة للخطر 

المخدرات وغیرھا من المعلومات حول أستخدام المواد الخاضعة للرقابة أو  والمتعلقة بتناول المشروبات الكحولیة، أو التبغ أو تعاطي
 أي معلومات أخرى یعتبرھا المجلس التعلیمي معلومات حساسة بطبیعتھا.

یوم على األقل ألي  30بتزویدك بأشعار خطي مسبقاً قبل  FCPSستقوم مدارس  :األستطالع مضمون معرفة وحقوق األشعار 
شراف على آدائھ لطفلك یتناول أي من المواضیع المطروحة أعاله. یمكنك أیًضا أن تّطلع على المواد التعلیمیة أستطالع قد یتم األ

 المستخدمة بخصوص مثل ھذه اإلستطالعات.  

 

 التعلیمیة المواد
لمنھج التعلیمي. سیاسات لدیك الحق في االطالع على أي من المواد التعلیمیة المستخدمة كجزء من ا :التعلیمیة المواد على االطالع 

) FCPS www.fcps.edu(المنشورة على موقع مدارس  3002 -3011 المرقمة FCPS وأنظمة مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة
 .طفلك مدرسة مدیر من التعلیمیة المواد على االطالع طلب یمكنك. الدراسي المنھج موادّ  عن أكثر تفاصیل توفر

 

 الطبیة الفحوص
یشترط القانون الفیدرالي على أن یتم السماح للوالدین أختیار سحب الطالب من أجراء فحوص طبیة معینة إذا لم یكن الفحص مصّرح  

إجراء اي فحوص طبیة لم  FCPSبھ من قبل قانون الوالیة. بأستثناء الحاالت الطارئة، ال تطلب مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
 ة. بالتالي، ال یزود ھذا الكتیب إستمارة االنسحاب من الفحوص الطبیة.یصّرح بھا قانون الوالی
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 الطالب سجالت
یوم من إستالم المدرسة  45لدیك الحق لمعاینة السجالت التي تخص طفلك وعمل نسخة عنھا في غضون  :الطالب سجالت معاینة 

لطلبك بھذا الخصوص. ینبغي علیك أن تقدم طلباً إلى مدیر مدرسة طفلك مبیناً السجالت التي ترید أن تتفحصھا. سیبلغك المدیر بوقت 
 ومكان فحص السجالت. یمكن أن تتم مطالبتك بدفع أجور نظیر طلبك عمل نسخة عن ھذه السجالت.

 
لدیك الحق في طلب تعدیل على أي من السجالت التعلیمیة التي تعتقد انھا غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك حقوق  :الطالب سجالت تعدیل 

خصوصیة طفلك أو غیرھا من الحقوق. ینبغي علیك أن تكتب إلى مدیر المدرسة، مشیرا بوضوح إلى جزء السجل الذي ترغب في 
و منتھكاً لخصوصیة طفلك أو غیرھا من الحقوق. إذا قررت مدارس مقاطعة تغییره، ومحددا سبب إعتباره غیر دقیقا أو مضلال أ

عدم تعدیل السجل كما طلبت، ستبلغك مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بذلك وتبلغك بحقك بعقد جلسة  FCPSفیرفاكس الحكومیة 
 استماع بخصوص طلب التعدیل وتزودك بمعلومات إضافیّة بخصوص إجراءات جلسة االستماع.

یتم المحافظة على سجالت الطالب وفقاً لجداول اإلحتفاظ الموضوعة بموجب النسخة الحالیة من  :الطالب بسجالت واإلحتفاظ المحافظة 
 في المسجلین الطالب وأمھات آباء یعلم أن یجب. FCPSودلیل إدارة السجالت في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  6470السیاسة 
 المجلس برنامج یكمل أو الطالب یتخرج أن بعد سنوات خمسة لمدة ستحفظ الخاص التعلیم في أطفالھم سجالت نأ الخاص التعلیم برنامج

 یحتاج قد. سنوات خمسة بعد السجالت ھذه إتالف یتم. أوالً  یحدث أیھما المدرسة، من ینسحب أو ینتقل فرجینیا، والیة في التعلیمي
 التخطیط الوالدین على یجب لذلك األخرى، المنافع أو االجتماعي للضمان السجالت ھذه في الموجودة المعلومات الى الوالدین أو الطالب
 .الیھا یحتاج سجالت أي من نسخ لطلب

بالكشف عن المعلومات  FCPSلدیك الحق في الموافقة قبل أن تقوم مدارس مقاطعة  فیرفاكس الحكومیة  :الطالب سجالت عن الكشف  
التعریفیة الشخصیة من سجالت طفلك التعلیمیة، إال إذا صّرح القانون الفیدرالي أو قانون خاص بالوالیة بنشر المعلومات بدون الحاجة 

ت الطالب دون موافقة الوالدین فقط وفقا لشروط قانون الحقوق التعلیمیة للعائلة إلى الحصول على موافقة. یتم نشر معلومات سجال
. دلیل مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  2701والقانون التنظیمي  2701والنسخة الحالیة من النظام  FERPAوخصوصیة العائلة 

) یوفران مزید من التفاصیل عن SR&Rب ومسؤولیاتھ (كتیب حقوق الطال 2601الدارة سجالت الطالب والنسخة الحالیة من النظام 
سیاسات سجالت الطالب. یرجى مالحظة عدم ضرورة أستحصال الموافقة لألفصاح عن المعلومات إلى موظفي المدرسة ألغراض 

أو كمدیر أو مشرف  FCPSتعلیمیة مشروعة. الموظف المدرسي ھو شخص تم تعیینھ من قبل مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
مّدرس أو عضو في كادر الدعم (یتضمن ذلك موظفي التعلیم وضباط توفیر السالمة في المدرسة أو ممرضات المدرسة أو المعاونین 

الصحیین وغیرھم من موظفي دائرة الصحة الذین یقدمون الخدمات للطالب بإعتبارھا جزء من البرنامج المدرسي)، شخص یعمل في 
للقیام بمھمة خاّصة (مثل  FCPSنظمة أو شركة تعاقدت مع مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة المجلس التعلیمي أو شخص أو م

محامي أو محاسب أو طبیب استشاري أو معالج) أو شخص متطّوع یقّدم خدمة طوعیة في لجنة رسمیّة أو یساعد موظف مدرسي آخر 
راجعة السجل للقیام بواجب مھني. كما ال یتوجب الحصول على في العمل للقیام  بمھاّمھ. "أغراض تعلیمیة مشروعة" تعني الحاجة لم

الموافقة نظیر األفصاح عن السجالت التعلیمیة إلى موظفي مدرسة اخرى او مدیریة تربیة اخرى إذا سجل طفلك أو سعى أو إعتزم 
و مدیریة تربیة أخرى حسب الطلب. االلتحاق ھناك. ستقوم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  بتزوید مثل ھذه الّسجالت الى مدرسة أ

یجب على االباء واالمھات الذین لدیھم اسئلة حول اإلجراءات المتبعة بشأن سجالت الطالب في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
FCPS .األتصال بمكتب مساعد مدیر الھیئة التعلیمیة في المنطقة التعلیمیة لمدرسة طفلك 

طالع على السجالت، طلب تعدیل السجالت والموافقة على كشف معلومات سجل الطالب كما ھو حق اال :الراشدین الطالب حقوق 
عام أو یتحرر من سلطة والدیھ. مع ذلك، یحتفظ اآلباء واألمھات  18موضح أعاله ینتقل من الوالد/الوالدة الى الطالب نفسھ عندما یبلغ 

 جل الطالب طالما یبقى الطالب معتمداً على والدیھ.بحق االطالع على السجالت وفحصھا والحصول على معلومات س

لعامة الناس عن أرقام الطالب التعریفیة  FCPSال تفصح مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  :FCPS مدارس في الطالب ھویة رقم  
إلدارة  FCPSفقط من قبل مدارس  FCPS). تستخدم ھویة الطالب في مدارس FCPSالتي حددتھا لھم (ھویة الطالب في مدارس 

ة السر في عند إستخدامھا مع كلم FCPSسجالت الطالب التعلیمیة وللسماح للطالب بالدخول إلى أنظمة الكترونیة معینة تابعة لمدارس 
قائمة دلیل  Google Apps For Educationتولیفة فریدة بكل طالب. ومع ذلك، تزود برامج تعلیمیة معینة على الحاسوب مثل 

المستخدمین لذلك البرنامج. الغرض من ھذا الدلیل ھو لتمكین  FCPSبإسماء األشخاص المستخدمین وھي متوفرة لكافة طالب مدارس 
ضھم البعض من خالل ذلك البرنامج والعمل معاً على المشاریع الصفیة. أسم المستخدم ھو ھویة طفلك الطالب الطالب من اإلتصال ببع

في دلیل برامج الحاسوب على شبكة األنترنت،  FCPS. إذا لم تكن راغباً بنشر ھویة طفلك الطالب في مدارس FCPSفي مدارس 
ة أما على خیار اإلنسحاب الشامل الذي سیمنع اإلفصاح عن أیة معلومات وضع عالم 8یرجى إكمال إستمارة اإلنسحاب على الصفحة 

الذي سیعمل  Dبشأن طفلك كالواردة في دلیل المعلومات ویشمل ذلك كتاب المدرسة السنوي الخاص بالطالب وبرامج التخرج أو الخیار 
رامج التعلیمیة على شبكة األنترنت. لن یستثني في الدلیل المتواجد والخاص بالب FCPSفقط على سحب شمول ھویة الطالب في مدارس 
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أو من  FCPSالخیاران من وجوب دخول الطالب على برامج تعلیمیة أساسیة على الحاسوب بإستخدام ھویة الطالب في مدارس  كال
 المشاركة في مشاریع صفیة على شبكة األنترنت مع أفراد من صفھ.

  
وحدھا للدخول إلى السجالت التعلیمیة ما عدا في حالة  FCPSلطالب في مدارس یرجى مالحظة عدم إمكانیة إستخدام ھویة ا  

إستخدمھا مع واحد أو أكثر من العوامل التي توثق ھویة المستخدم (مثل كلمة السر أو تدقیق یجریھ الموظفون للتحقق من أن الشخص 
حظة عدم إمكانیة إستخدام ھویة الطالب في الذي یدخل لإلطالع على ھذه السجالت ھو مرخص للحصول علیھا). كما یرجى مال

. وعلى عكس أرقام الضمان اإلجتماعي، ال یمكن FCPSألي غرض خارج مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة   FCPSمدارس 
من قبل مؤسسات أخرى قد تؤثر على سجالت الطالب الشخصیة أو اإلجتماعیة أو الطبیة  FCPSإستخدام ھویة الطالب في مدارس 

 لمالیة.أو ا

قد یتم إلتقاط صور فوتوغرافیة لطفلك أو یتم تصویره عن طریق الفدیو من قبل  :الفدیو أفالم وصور الفوتوغرافیة الطالب صور  
إلغراض  FCPSلغرض إستخدامھا في مدارس   FCPSأو عن طریق بائعین یعملون مع مدارس  FCPSأعضاء كادر مدارس 

على سبیل المثال، صور تعریفیة بالطالب أو تسجیالت بالفدیو لنشاط صفي  ،FCPSتتعلق بنشاطات ذات صلة بالتعلیم في مدارس 
عن صور  FCPSیستخدم في تدریب المعلمین أو إلغراض تقییم الطالب. باإلضافة لھذه اإلستخدامات الداخلیة، قد تكشف مدارس 

عن صورة طفلك أو أسمھ أو  FCPSمعلومات الدلیل ككتاب المدرسة السنوي. كما قد تكشف مدارس  طفلك للعامة إلستخدامھا في
 .FCPSأو في غیرھا من أعمال الدعایة برعایة مدارس  FCPSصوتھ في األعمال التصویریة من إنتاج مدارس 

خارج   FCPSفیھ طفلك وتحتفظ بھ مدارس إذا كان إختیارك ھو اإلنسحاب الشامل، فلن یتم نشر أي صورة أو تسجیل فیدیو یظھر  
ما لم تعطي موافقتك الخطیة بشأنھ أو یكون اإلفصاح عنھ مرخص بھ من قبل القوانین الفدرالیة أو القوانین الخاصة  FCPSمدارس 

 بالوالیة. إذا كان ھذا ھو خیارك، فلن تظھر صورة طفلك في كتاب المدرسة السنوي.

أو في  FCPSلن یتم إستخدام صورة طفلك و أسمھ و صوتھ في األعمال التصویریة من إنتاج مدارس ف ،Cإذا كان خیارك ھو الخیار  
 .السنوي المدرسة كتاب في طفلك وسینشمل. FCPSغیرھا من أعمال الدعایة برعایة مدارس 

الصور التي تظھر طفلك في اإلفصاح عن  FCPSینطبق على تقیید مدارس  Cیرجى مالحظة بإن خیار اإلنسحاب الشامل و الخیار   
من إلتقاط الصور أو عمل أفالم فدیو إذا كانت ھناك  FCPS. ال یمنع كال خیاري اإلنسحاب مدارس FCPSوالتي تحتفظ بھا مدارس 

ال تسیطر على كشف أو إستخدام الصور أو أفالم الفدیو التي  FCPSحاجة تعلیمیة أو تجاریة الیھا. كما یرجى مالحظة بإن مدارس 
ھا مشاركون في فعالیات مفتوحة أمام األباء واألمھات، أفراد المجتمع و/أو وسائل اإلعالم. وتشمل ھذه الفعالیات والمناسبات، على التقط

سبیل المثال ولیس الحصر، العروض المدرسیة ومراسم التخرج وتوزیع الجوائز والحفالت في الصفوف الدراسیة والمناسبات 
من فرض سیطرتھا على دخول وسائل اإلعالم خالل ساعات الدوام المدرسي،  FCPSفیھ مدارس  الریاضیة. وللحد الذي تستطیع

ستقوم فیھ بمنع دخول وسائل اإلعالم إلى صور أو تسجیالت الفدیو أو نشر المظھر الخارجي ألي طالب أختار والدیھ خیار اإلنسحاب 
 .Cالشامل أو الخیار 

 

 معلومات الدلیل 
اال اذا كان  –یسمح القانون الفیدرالي بكشف معلومات الدلیل من سجل الطالب دون موافقة خطیة مسبقة من الوالد أو الوالدة  

 معلومات الدلیل ھي معلومات روتینیة عموماُ ال تعتبر مضرة إذا تم نشرھا. الوالد/الوالدة قد سحب مثل ھذا الكشف عن المعلومات.
ھذه األنواع من المعلومات موجودة في منشورات المدرسة ویتم األفصاح عنھا الى من یطلبھا من خارج نطاق قد تكون  ،ذلك على بناء

معلومات الدلیل على أنھا تشمل ( دون  FCPSمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  تحدد المدرسة مالم تكن قد سحبت طفلك من ذلك.
 االقتصار على):

 .الكنیة یشمل و االسم، •
 .رسمیا بھا المعترف الریاضیة واأللعاب األنشطة في المشاركة •
 .ریاضي فریق في عضواً  كان إذا والوزن الطول •
 .الحضور سجل •
 .الشرف ودرجات الجوائز الدرجات، •
 .الدراسیة والمرحلة المدرسة •
 .األخرى والصور الفوتوغرافیة الصور •
 .الطالب معھ یعیش الذي الشخص أو الشرعي الوصي أو الوالدین أسم •
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 .المیالد تاریخ •
 ).أدناه أنظر – فقط محدودةة (الغراض /للوالد األلكتروني والبرید الھاتف ورقم العنوان •
 ).فقط محدودة(ألغراض  الطالب ھویة رقم •

الحظ رجاًء، بأنھ في بعض الحاالت، قد یسمح القانون الفیدرالي وقانون الوالیة أو یشترط كشف المعلومات المدرجة أعاله الى  
أشخاص مرخصین أو جھات مرخصة حتى لو إخترت سحب الكشف عنھا كمعلومات الدلیل. على سبیل المثال، القانون الفیدرالي 

ات دون موافقة الوالدین الى وزارة التربیة في الوالیات المتحدة ومدیریة التربیة في فرجینیا وقانون الوالیة یرخصان كشف المعلوم
 بشروط البرنامج. FCPSللسماح لھذه الجھات بتقییم التزام مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

األفصاح عن بطاقة أو شارة ھویة ألزام الطالب بوضع أو عرضھ علناً أو  FCPSكما نرجو المالحظة أیضاً الى أنھ یحق لمدارس  
الطالب التي تعرض معلومات تعتبر معلومات دلیل والموضحة في ھذا التبلیغ.  ال یحق لوالدي الطالب أو الطالب المؤھل إستخدام 

 من إستخدام معلومات الدلیل الموجودة نفسھا على بطاقة أو شارة ھویة الطالب.   FCPSحقوق األنسحاب منع مدارس 

یمكن تزوید المعلومات المخصصة لتكون معلومات الدلیل الى الجھات التي تطلبھا من  .مختلفة بطرق الدلیل معلومات نشر یتم قد
خارج مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة مثل وسائل االعالم، والمنظمات ذات الصلة بالمدارس مثل مجالس اآلباء والمدرسین 

قاطعة. یمكن أن تدرج معلومات الدلیل أیضاً في منشورات مدارس مقاطعة فیرفاكس والمنظمات الداعمة ومؤسسات الوالیة والم
 التي تكون ُمتاحة للعامة من حین آلخر، مثل: FCPSالحكومیة 

 (الصور). السنوي المدرسي  االلبوم •
 .الصف وقوائم الفرق الئحة •
 .الموسیقیة والبرامج الریاضیة، البرامج المسرحیة، البرامج التخرج، برامج •
 .الریاضیة واالحداث المدرسیة، األنشطة العروض، فدیو وأفالم صور •
 .المدرسیة الریاضیة واألحداث المدرسیة األنشطة عن مقاالت •
 .الدراسیة والمنح والجوائز الّشرف مراتب یتلقون الذین االشخاص قوائم •

الحظ رجاًء بأن فقرات معلومات الدلیل التي حددتھا مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة على أنھا " الغراض محدودة فقط" یمكن  
كشفھا فقط الى مؤسسات معینة معروفة في المجتمع؛ اذا سحبت طفلك من كشف المعلومات، فلن یتم تقدیم المعلومات الى المؤسسات 

المعلومات أو كان الكشف مرخصاً من قبل القانون الفیدرالي أو قانون الوالیة. للمزید من المعلومات مالم تقدم موافقة خطیة لكشف 
 .6من خیارات االنسحاب المحدود على الصفحة  Bو  Aرجاًء أنظر إلى الخیارین 

طفلك أو أنسحب من  مع ذلك، إذا تخرج .2020-2019 الدراسي العام على فقط وینطبق 2020-2019 الدراسي للعام ھو إختیارك 
أحترام خیارك األخیر باالنسحاب عندما كان طفلك یداوم في  FCPSستواصل مدارس  ،(FCPSمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (

بانك قد الغیت خیارك. خیاراتك في تحدید جمیع أو بعض اشكال الكشف عن  FCPSاال إذا قمت بإبالغ مدارس  FCPSمدارس 
 الادناه. الحظ رجاًء أنھ اذا أردت أن یتم شمول طفلك في األلبوم المدرسي السنوي أو في برنامج التخرج، معلومات الدلیل مشروحة 

اختیارك ألي من خیارات االنسحاب المحدود سوف لن یؤثر في شمول طفلك في االلبوم المدرسي  .الشامل االنسحاب خیار بإختیار تقم
 السنوي أو في برنامج التخرج ولكنھ سیحدد فقط اشكال االفصاح عنھا والموضحة سابقا.

 )والمحدود(الشامل  الدلیل معلومات من االنسحاب اختیارات
حجب جمیع معلومات الدلیل الخاصة بطفلك. ھذا یعني ان مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  :الشامل اإلنسحاب أختیار .1

FCPS  لن تقدم أي معلومات محددة على أنھا معلومات من الدلیل الى من یطلب ھذه المعلومات من خارج مدارس مقاطعة فیرفاكس
سین والمنظمات الداعمة ووكاالت الوالیة والمقاطعة (بضمنھا المنظمات الحكومیة مثل مجالس اآلباء والمدر FCPSالحكومیة 

والمستخدمین التجاریین) إال أذا كان الكشف عن المعلومات مسموحاً بھ وفق القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة. ھذا یعني أیضاً بأن 
 المدرسي األلبوم بضمنھایة المتوفرة للعلن المعلومات المتعلقة بشكل مباشر بطفلك أو التي سیتم إستثناؤھا من جمیع المنشورات المدرس

, وقوائم الجوائز والصور الفوتوغرافیة وإنتاج أفالم الفیدیو. الحظ رجاًء أنھ باختیار االنسحاب الشامل، أنت التخرج وبرامج السنوي
اب المحدود، من خیارات االنسح D, و A, B, Cتسحب طفلك من جمیع أشكال الكشف عن المعلومات الموضحة في الخیارات 

 باإلضافة إلى األعتراض عن كشف المعلومات ألغراض تجاریة.

ما لم تقم باختیار االنسحاب الشامل، فقد یتم توفیر فقرات المعلومات المثبتة على أنھا معلومات  :المحدود االنسحاب إختیارات .2
من الدلیل الى من یطلبھا من خارج مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة وقد یتم شمولھا في المنشورات المدرسیة المتوفرة لعامة الناس، 
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ز، والصور الفوتوغرافیة، وأنتاج الفیدیو. الحظ رجاًء أن ھذا یعني أیضاً أن فقرات االلبوم المدرسي السنوي، وقوائم الجوائ بضمنھا
اح المعلومات المثبتة على أنھا "لالستخدام المحدود فقط" (أسم الطالب، العنوان، والعنوان األلكتروني للوالد/ة ورقم الھاتف) یمكن األفص

إذا كنت ال ترید أن تحصل ھذه المنظمات على ھذه الفقرات اإلضافیة من  أدناه. Bو  Aعنھا الى المنظمات المحددة في الخیارات 
یسمح لك باستثناء المعلومات المتعلقة بشكل مباشر بطفلك أو التي  Cأو كالھما معاً. الخیار  Bأو  Aمعلومات الدلیل، یرجى أختیار 

التي تقام برعایة مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة تظھره من انتاجات الصور الفوتوغرافیة و أنواع النشاطات الدعائیة األخرى 
FCPS. 

تقوم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بتزوید عناوین الطالب، عنوان البرید األلكتروني لوي األمر، وأرقام  قد. A األختیار •
دة تقوم مثل ھذه المنظمات والمنظمات الداعمة وغیرھا من المنظمات المدرسیة.عا PTAالھواتف الى مجالس اآلباء والمدرسین 

باستخدام ھذه المعلومات لنشر دلیل الطالب (النسخة االلكترونیة أو المطبوعة) واالتصال بعائلتك حول النشاطات المدرسیة. لكنك 
(التبلیغ  Blackboard Connectومن مدرسة طفلك عبر نظام  FCPSستستمر في إستالم رسائل البرید اإللكتروني من مدارس 

 اذا كنت ال ترید أن یتم تزوید المنظمات المدرسیة بعنوان طفلك أو رقم الھاتف. Aعالمة على اإلختیار  ضعروني). األلكت

تقوم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بتزوید المعلومات الخاصة بعنوان طفلك، عنوان البرید األلكتروني لولي  قد . B االختیار  •
أن مثل ھذه المعلومات  FCPSاألمر، ورقم الھاتف الى وكاالت الوالیة والمقاطعة اذا حددت مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

إذا كنت ال ترید أن تحصل وكاالت الوالیة  Bعالمة على اإلختیار  ضع. درسيستساعد في توفیر خدمات للطالب أو للوسط الم
 والمقاطعة على ھذا النوع من معلومات الدلیل بخصوص طفلك.

في انتاجات التلفزیون، أشرطة الفیدیو والتسجیل الصوتي،  FCPSوتشارك مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  تنتج. C األختیار  •
) وأنتاج الصور التي قد تستخدم اسم طفلك أو مظھره الخارجي Facebookوالمواقع االلكترونیة، مواقع التواصل األجتماعي ( مثل 

بحق  FCPSفیرفاكس الحكومیة  أو صوتھ. قد تباع مثل ھذه اإلنتاجات أو تستخدم لألغراض التعلیمیة، وقد تحتفظ مدارس مقاطعة
إذا كنت ال ترید أن تظھر صورة أو اسم أو صوت طفلك في مثل ھذه  Cعالمة على اإلختیار  ضع الطبع والنشر والتنقیح والتوزیع.

 سوف لن یستثني طفلك من االلبوم المدرسي السنوي.) C(الحظ رجاًء أن اختیار الخیار  االنتاجات.

من اإلفصاح عن  FCPSینطبق على تقیید مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  Cنسحاب الشامل والخیار یرجى مالحظة بإن خیار اإل 
لیس لھا سیطرة على مسألة  FCPS. كما یرجى المالحظة بإن مدارس FCPSالصور التي یظھر فیھا طفلك والتي تحتفظ بھا مدارس 

ركون في فعالیات مفتوحة أمام أولیاء األمور أو أفراد المجتمع و/أو وسائل األفصاح أو إستخدام الصور أو أفالم الفدیو التي التقطھا مشا
االعالم. وتشمل ھذه الفعالیات والمناسبات، على سبیل المثال ولیس الحصر، العروض المدرسیة، ومراسم التخرج وتوزیع الجوائز 

من فرض سیطرتھا على دخول وسائل  FCPSمدارس والحفالت في الصفوف الدراسیة والمناسبات الریاضیة. وللحد الذي تستطیع فیھ 
اإلعالم خالل ساعات الدوام المدرسي، ستقوم فیھ بمنع دخول وسائل اإلعالم إلى صور أو تسجیالت الفدیو أو نشر المظھر الخارجي 

 .Cألي طالب أختار والدیھ خیار اإلنسحاب الشامل أو الخیار 

فقد یتم إلتقاط  صور فوتوغرافیة لطفلك أو یتم تصویره عن طریق  ،Cل أو الخیار وبغض النظر سواء قمت بإختیار الخیار الشام  
 FCPSلغرض إستخدامھا في مدارس   FCPSأو عن طریق بائعین یعملون مع مدارس   FCPSالفدیو من قبل أعضاء كادر مدارس 

على سبیل المثال، صور تعریفیة بالطالب أو تسجیالت بالفدیو لنشاط  ،FCPSإلغراض تتعلق بنشاطات ذات صلة بالتعلیم في مدارس 
صفي یستخدم في تدریب المعلمین أو إلغراض تقییم الطالب. إذا كان إختیارك ھو اإلنسحاب، فلن یتم نشر أي صورة أو تسجیل فیدیو 

ما لم تعطي موافقتك الخطیة بشأنھ أو  FCPSألي شخص ال یعمل كموظف في مدارس   FCPSمدارس  یظھر فیھ طفلك وتحتفظ بھ
 یكون اإلفصاح عنھ مرخص بھ من قبل القوانین الفدرالیة أو قوانین الوالیة.

نترنت. قد ھویة الطالب كأسم المستخدم/ھویة تسجیل الدخول على اإل FCPSتستخدم برامج الحاسوب في مدارس  قد. D اإلختیار •
تزود ھذه البرامج أیضاً الدلیل بإسماء المستخدمین حیث ستكون متاحة للمستخدمین األخرین لھذه البرامج من الطالب و كادر 

إذا كنت ال ترغب بإدراج أسم المستخدم الخاص بطفلك (ھویة الطالب) في دلیل التطبیقات  Dالموظفین. ضع عالمة على اإلختیار
طفلك من الدخول لھذه البرامج على الحاسوب بإستخدام ھویة  D. (لن یستثني إختیارك للخیار FCPS الخاصة ببرامج مدارس
 الطالب/أسم المستخدم.)

المعلومات الشخصیة عن الطالب و تشمل  FCPSتجمع مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  االستخدام التجاري لمعلومات الطالب:  
األسماء والعناوین وغیرھا من المعلومات المحددة على أنھا معلومات من الدلیل وتفصح عن ھذه المعلومات إلى متاجر معینة تختارھا 

ى الطالب أنفسھم أو طالبھا. وتشمل المنتجات أو الخدمات التي تعتمد عل FCPSلتوفیر المنتجات أو الخدمات لمدارس  FCPSمدارس 
إذا كنت ال ترغب  مصوري التخرج التجاریین ومصوري الفیدیو وخدمات دلیل الخریجین وخدمات التسجیل والتحقق من الدرجات.

إختیارك  .10بالكشف عن المعلومات طفلك الشخصیة لإلغراض التجاریة، عندھا یرجى إكمال تعبئة إستمارة االنسحاب على الصفحة 



FCPS 2019-20 Opt-Out Forms Packet • Grades 9-12 8صفحة  

. ولكن على أي حال إذا انسحب طفلك أو كان من 2020-2019وینطبق فقط على العام الدراسي  2020-2019 للعام الدراسي ھو
بإحترام إختیار اإلنسحاب األخیر حین كان طفلك  FCPSعندھا تستمر مدارس  ،FCPSخریجي مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

 إختیارك.بالغاء  FCPSما لم تقم بإخطار مدارس  FCPSجزءاً من مدارس 

تشترط القوانین الفیدرالیة على المدارس الثانویة نشر أسماء وعناوین وأرقام ھواتف طالب المدرسة الثانویة الى  ضباط التجنید:  
سنة أو متحرراً من سلطة والدیھ)  18ضباط التجنید الذین یطلبون ھذه المعلومات. یمكنك أنت أو الطالب نفسھ (حتى لو لم یبلغ الطالب 

 .10یمكنك االنسحاب من خالل تعبئة االستمارة على الصفحة  نشر ھذه المعلومات الى ضباط التجنید.منع 

 المدرسیة االستشارة
ً ) FCPSیتم تقدیم برنامج االستشارة المدرسیة في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (   فرجینیا والیة في التعلیمي المجلس إلنظمة وفقا

 لجمیع یقدم والذي الشامل التعلیم برنامج من جزء ھو المدرسیة اإلستشارة برنامج. فیرفاكس مقاطعة يف التعلیمي المجلس وسیاسة
 والمھارات المعرفة الى باالضافة الحیاة مدى على والتعلم المدرسة تجاه ایجابیة توجھات تدریس على تركز نشاطات خالل من الطالب
 :ویتضمن. والوظیفیة االجتماعیة لحیاتھم

 الدراسیة المناھج بخیارات المعرفة إكتساب على الشرعیین األوصیاء أو وذویھم الطالب یساعد الذي ،األكادیمي االرشاد •
 الفرص من وغیرھا المھنیة، والحیاة الكلیة، إلى واالنتقال التخرج إلى تؤدي التي المناسبة الدراسیة المقررات وإختیار واإلختبارات

 .التعلیمیة

والذي یساعد الطالب في الحصول على المعلومات والمھارات لغرض التخطیط للعمل والوظائف والتدریب  المھني االرشاد •
المھني والتعلیم ما بعد مرحلة الثانویة والفرص المھنیة. كما یساعد برنامج األستشارة المدرسیة الطالب على توسیع فھمھم النفسھم 

 ى تعلم حّل النزاعات وتحدید أھداف شخصیة تعكس اھتماماتھم وقدراتھم وإمكانیاتھم.ولحقوق االخرین وإحتیاجاتھم وعل

 والتي) التاسع الصف طالب جمیع المثال سبیل(على  كبیرة مجموعات شكل على العاطفیة أو االجتماعیة اإلستشارة تقدم قد •
 مجموعات شكل على أو فردیة متعددة جلسات ھیئة على المشورة تقدیم أو االجتماعي التطور عن عامة قضایا بحث خاللھا من یتم

ً  الشرعیون األوصیاء أو الوالدان سیستلم. المشاركین أو للمشارك معیّنة مخاوف والتركیزعلى صغیرة ً  تبلیغا  باالستشارة خطیا
 االمد قصیرة العاطفیة أو األجتماعیة االستشارة تتطلب ال. صغیرة مجموعة طابع تتخذ والتي االمد قصیرة العاطفیة أو األجتماعیة

 البیئة أو  واالنضباط النظام على للمحافظة ضروریا ذلك یكون عندما األزمات في التدّخلأو /و الشرعي الوصي أو الوالدین موافقة
 . المنتجة التعلیمیة

 إستمارة أكمال طریق عن  وقت أيّ  في العاطفیة أو األجتماعیة االستشارة من أو المھني أو األكادیمي االرشاد من طفلك سحب یمكنك 
سیبقى طلب االنسحاب ساري المفعول من وقت إستالمھ من قبل المدرسة وطوال سنوات دراسة الطالب  .11 الصفحــــة في األنسحاب

قدم الوالدین أو الوصي الشرعي إال إذا  FCPSمن مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانیة عشر في مدارس مقاطعة فیرفكس الحكومیة 
طلباً خطیاً إللغاء طلب االنسحاب. یتحمل الوالدان أو الوصي الشرعي المسؤولیة كاملة في حال أختیار سحب طفلھم من االرشاد 

المواد االكادیمي والمھني لضمان تحقیق جمیع المتطلبات األكادیمیة وشروط التخرج. یمكن للوالدان أو األوصیاء الشرعیون مراجعة 
المستخدمة في برامج االرشاد المدرسي في مدرسة طفلھم من خالل االتصال بمستشار المدرسة. یمكن الحصول على معلومات من 

 .http://www.fcps.edu االلكتروني على FCPSموقع 

http://www.fcps.edu/
http://www.fcps.edu/
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 الّشكاوى
إذا كانت لدیك شكوى بخصوص أي من الحقوق أعاله فیمكنكم عندھا االتصال بمدیر المدرسة متبعا اجراءات الشكوى الموضحة في   

). اذا كانت لدیك شكوى بخصوص طریقة معاملة سجالت طفلك 2601كتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ (النسخة الحالیة من النظام 
التعلیمیة، یمكنك االتصال بمكتب مساعد مدیر الھیئة التعلیمیة في المنطقة التعلیمیة المسؤول عن مدرسة طفلك. باإلضافة الى ذلك، إذا 

معلومات والفحوص الطبیة وضباط التجنید كنت تعتقد أن حقوقك فیما یخص اإلستطالعات والمواد التعلیمیة واالستخدام التجاري لل
ومعاینة أو تعدیل سجالت الطالب ومعلومات الدلیل أو خصوصیة سجالت الطالب قد انتھكت، یمكنك التقدم بشكوى الى مكتب األلتزام 

 Family Policy Compliance Office, U.S. Department ofبسیاسة العائلة، وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة على العنوان: 
Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202-4605. 

 سیاسات المجلس التعلیمي واألنظمة واإلستمارات المستخدمة عادة 
جمیع سیاسات وأنظمة المجلس التعلیمي، بضمنھا كتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ متوفرة  :واألنظمة السیاسات إلى وصولال كیفیة 

لتحدید مكانھا والبحث  www.fcps.edu: یرجى زیارة الموقع FCPSعلى الموقع االلكتروني لمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
 األبجدیة الحروف حسب مرتب موضوعي، وفھرس بحث آلیة تتوفر). Policies and Regulationsعن السیاسات واألنظمة (

ً  تكن لم إذا. ورقمي  طلبك تقدیم فالرجاء القواعد، أو السیاسات من أيّ  من مطبوعة نسخة على الحصول وتود االنترنت خدمة في مشتركا
 .طفلك مدرسة مدیر إلى

اذا كنت تود االطالع على أي من المواد الموضحة في ھذا التبلیغ، یرجى اإلتصال بمدیر مدرسة  :واإلستمارات االضافیة المعلومات 
طفلك. للمزید من المعلومات حول االستمارات، اتصل بمدرسة طفلك. إذا احتجت ألكثر من إستمارة، یرجى إستنساخ االستمارة أو 

 ).Opt-Out Bookletsثم البحث عن كتیب اإلنسحاب ( www.fcps.eduزیارة الموقع 

)4 الصفحة على التفاصیل( للعلن الدلیل معلومات نشر على االعتراض

 ____________________________________ :الطالب أسم

 أسم المدرسة:___________________________________ 

الحق في إختیار نشر معلومات طفلك في الدلیل من عدمھ. اذا كنت ترید تقیید نشر معلومات دلیل المعلومات بخصوص  لدیك
 الثاني االسبوع خالل طفلك معلمة الى االستمارة ھذه وإعادةطفلك، یرجى وضع عالمة على الخیار او الخیارات المناسبة أدناه 

ذلك، إذا  مع .2020-2019ینطبق فقط على السنة الدراسیة  و 2020-2019سیة ھذا الخیار ھو للسنة الدرا .المدرسة من
أحترام خیارك األخیر  FCPSستواصل مدارس  ،FCPSتخرج طفلك أو أنسحب من مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

 بانك قد الغیت خیارك. FCPSاال إذا قمت بإبالغ مدارس  FCPSباالنسحاب عندما كان طفلك یداوم في مدارس 

أنا أفھم أن ھذا یعني أن معلومات وصور  التنشروا أیة معلومات دلیل بخصوص طفلي. :الشامل االنسحاب اختیار _____
 لوحة وقوائم التخرج وبرامج السنوي المدرسي األلبومالتي تُعلن عادة لعامة الناس مثل من وثائق المدرسة  تُستثنى طفلي سوف

. ھذا یعني ایضا أنھ سوف لن یتم نشر معلومات الدلیل المسرحیة والبرامج الریاضیة والنشاطات األخرى التقدیر وقوائم الّشرف
بخصوص طفلي الى المنظمات المدرسیة مثل مجالس اآلباء والمدرسین والمنظمات الداعمة إلى وكاالت المقاطعة أو الوالیة أو 

لي أو قانون الوالیة. إلى المستخدمین التجاریین ما لم أعطي موافقة خطیة بذلك أو یكون الكشف مرخص من قبل القانون الفیدرا
باإلضافة الى ذلك، لن یظھر طفلي في أي من التسجیالت التلفزیونیة أو الفیدیویة أو السمعیة، البث، المواقع االلكترونیة، مواقع 

(إلى الحد الذي یكون الوصول إلیھا ضمن  FCPSالتواصل األجتماعي أو الصور التي تكون متاحة للعامة من قبل مدارس 
 خالل ساعات الدوام المدرسي) أو من قبل وسائل اإلعالم. FCPSحیة مدارس سیطرة وصال

ً  قمت فقد اعاله، الخیار باختیارك  خیارات فقرة الى التقدم الى بحاجة لست. أدناه األربعة الخیارات جمیع باختیار تلقائیا
 .المحدود اإلنسحاب
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( ضع عالمة على أحد الخیارات أدناه أو  عدا مامعلومات الدلیل الخاصة بطفلي  یمكنكم نشر :المحدود االنسحاب إختیارات
 كلھا):

معلومات تتعلق بالعنوان، والبرید األلكتروني للوالد/ة ورقم الھاتف إلى لجان مجالس  تقدیم یمكنكم ال. A______   اإلختیار 
رسیة. سأستمر في إستالم رسائل البرید اإللكتروني من مدارس االباء والمدرسین والمنظمات الداعمة وغیرھا من المنظمات المد

FCPS  ومن مدرسة طفلي عبر نظامBlackboard Connect .(التبلیغ األلكتروني) 

تقدیم المعلومات بخصوص عنوان طفلي، والبرید األلكتروني للوالد/ة ورقم الھاتف الى  یمكنكم ال. B______  اإلختیار 
 وكاالت الوالیة والمقاطعة.

عرض أسم طفلي، أو مظھره الخارجي، أو صوت طفلي في التسجیالت التلفزیونیة أو الفیدیویة  ال یمكنكم .C اإلختیار   _____
أو السمعیة، البث، المواقع االلكترونیة، أو مواقع التواصل األجتماعي أو الصور التي تنتج وتعرض للعامة من قبل مدارس 

FCPS  إلى الحد الذي یكون الوصول إلیھا ضمن سیطرة وصالحیة مدارس)FCPS  خالل ساعات الدوام المدرسي) أو من قبل
 ).السنوي المدرسي االلبوم من طفلك یستبعد ال الخیار ھذاوسائل اإلعالم. (

في دلیل أستخدام متاح أمام طالب أخرین في مدارس  FCPSإدراج ھویة طفلي في مدارس  لكم یحق ال. D الخیار  _____ 
FCPS لن یستثني الخیار من وجوب دخول الطالب على برامج تعلیمیة أساسیة على الحاسوب بإستخدام ھویة الطالب في) .
 أو من المشاركة في مشاریع صفیة على شبكة األنترنت مع أفراد من صفھ.) FCPSمدارس 

الحاالت قد یسمح  القانون الفیدرالي أو قانون الوالیة أو یشترط كشف المعلومات المدرجة أعاله یرجى المالحظة بأنھ في بعض  
 الى أشخاص مرخصین أو جھات مرخصة حتى لو إخترت سحب طفلك من كشفھا كمعلومات في الدلیل.

 .أعاله الخیارات وتفھم تقرأ مالم أدناه توقع ال! توقف

 التاریخ                          ولي أمر الطالب        توقیع

________________________________________  ______________________ 
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 2020-2019 للعام اإلنسحاب إستمارات
12-9الدراسیة  المراحل

 التجاریة لإلغراض المعلومات نشر على اإلعتراض
 )7(التفاصیل على الصفحة 

 بدایة من الثاني األسبوع بحلول طفلك مدرس أو مدرسة إلى واعادتھا(للتمكن من األنسحاب یجب تعبئة ھذه اإلستمارة 

 : _________________________الطالب أسم) .الدراسي العام

 أسم المدرسة:___________________________________ 

)_________________________________رجاءً  بوضوح أكتب - الطالب: (أسم بخصوص

 من وغیرھا المنزل وعنوان االسم المعلومات تلك لتشمل التجاریة لألغراض طفلي عن شخصیة معلومات نشر على أعترض أنا
لن تقدم معلومات  FCPSھذا یعني أن مدارس مقاطعة فیرفكس الحكومیة  .الدلیل معلومات أنھا على تعریفھا تم التي المعلومات

طفلي الشخصیة إلى الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات الطالب بما في ذلك المصورین الفوتوغرافیین أو مصوري الفیدیو 
-2019خریجین وخدمات التسجیل والتحقق من منح الدرجات. وأفھم أن اختیاري ھو للسنة الدراسیة التجاریین وخدمات دلیل ال

. . وأفھم أیضا أنھ إذا أنسحب طفلي أو تخرج من مدارس مقاطعة 2020-2019وینطبق فقط على السنة الدراسیة  2020
ي احترام اختیار األنسحاب االخیرالذي سوف تستمر ف FCPSفیرفاكس الحكومیة، فأن مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

بإلغاء   FCPSإال إذا قمت بإبالغ مدارس   FCPSأخترتھ عندما كان طفلي یداوم في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
 أختیاري.

 التاریخ األمرولي  توقیع

___________________________________  ______________________ 

)7(التفاصیل على الصفحة  المعلومات على التجنید ضباط حصول رفض

 العام بدایة من الثاني األسبوع بحلول طفلك مدرس أو مدرسة إلى واعادتھا(للتمكن من األنسحاب یجب تعبئة ھذه اإلستمارة 
 ).الدراسي

 :________________________المدرسة أسم__________________________ : الطالب أسم

     __________________أعترض على نشر اسم أوعنوان المنزل و/أو رقم ھاتف الطالب (اكتب اسم الطالب بوضوح)  أنا
 فقط فسیكون والدیھ أو الطالب قبل من االستمارة ھذه توقیع حال في انھ أفھم أنا. الدراسیة السنة ھذه خالل التجنید ضباط الى

ً  المدیر ابالغ الوالدین على ینبغي تغییرھا، أردت إذا انھ أیًضا أفھم أنا. تغییرھا الوالدین بإمكان  ساریة تعد لم  االستمارة بأن خطیا
 .الطالب معلومات نشر یمكن وانھ المفعول

 : ____________________________________ولي األمر أو الّطالب توقیع

____________________________ :اكتب بوضوح رجاء –الموقع  ولي األمر او الّطالب اسم

 : ____________________________التاریخ
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)7على الصفحة  التفاصیل( المدرسیة االستشارة برنامج من االنسحاب إستمارة

في  ترغب ال) فقط اذا كنت الدراسي العام بدایة من الثاني األسبوع بحلول طفلك مدرس أو مدرسة الى( اإلستمارة ھذه وأعد امأل
 مشاركة طفلك في ناحیة من نواحي برنامج االستشارة المدرسیة.

من برنامج االستشارة المدرسیة ساري المفعول من الیوم الذي تستلم فیھ المدرسة االستمارة  االنسحابطلب  سیكون
 مقاطعة مدارس في 12وسیبقى ساري المفعول طوال فترة دوام الطالب في المراحل الدراسیة من الروضة الى المرحلة 

ً  الوالدین قدم إذا إال ،FCPS الحكومیة فیرفاكس ً  طلبا  .االنسحاب طلب بإلغاء خطیا

 الدراسیة المرحلة في الذي ،___________________  طفلي أشتراك عدمأطلب  أنا
 : التالیة النواحي في___________________  

 .مدرستھ تقدمھ الذي االكادیمي االرشاد______ 

 .مدرستھ تقدمھ الذي المھني االرشاد______ 

 .المدرسة تقدمھ الذي العاطفي أو االجتماعي االرشاد______ 

 تعلیمیة بیئة الى للوصول ضروریا ذلك یكون حینما االزمات في التدخلأو /و لألستشارة مطلوبة غیر الوالدین موافقة أن أفھم أنا
 والمھنیة االكادیمیة االستشارة برنامج من طفلي انسحاب طلب تقدیمي خالل ومن بأنھ أفھم أنا. واالنضباط النظام یسودھا منتجة
 .للتخرج المطلوبة والشروط االكادیمیة الشروط جمیع تحقیق من التأكد لضمان وذلك كاملة المسؤولیة أتحمل فأنني

 : _____________________________________الشرعي الوصي أو الطالب أمر ولي توقیع

 _____________________: التاریخ

 : ______________________________________الطالب أسم
 )بوضوح الكتابة(یرجى 

 ____________________________________:_______الطالب مدرسة
 )بوضوح الكتابة(یرجى 


	حقوق الوالدين والطالب الراشد
	حقوق الوالدين والطالب الراشد
	الإستطلاعات
	الإستطلاعات
	المواد التعليمية
	المواد التعليمية
	الفحوص الطبية
	الفحوص الطبية
	سجلات الطلاب
	سجلات الطلاب
	سجلات الطلاب
	معلومات الدليل
	معلومات الدليل
	اختيارات الانسحاب من معلومات الدليل (الشامل والمحدود)
	اختيارات الانسحاب من معلومات الدليل (الشامل والمحدود)
	الاستشارة المدرسية
	الاستشارة المدرسية
	الاستشارة المدرسية
	الشّكاوى
	الشّكاوى
	الشّكاوى
	سياسات المجلس التعليمي والأنظمة والإستمارات المستخدمة عادة
	سياسات المجلس التعليمي والأنظمة والإستمارات المستخدمة عادة
	الاعتراض على نشر معلومات الدليل للعلن (التفاصيل على الصفحة 4)
	الاعتراض على نشر معلومات الدليل للعلن (التفاصيل على الصفحة 4)
	الإعتراض على نشر المعلومات للإغراض التجارية
	الإعتراض على نشر المعلومات للإغراض التجارية
	(التفاصيل على الصفحة 7)
	(التفاصيل على الصفحة 7)

	رفض حصول ضباط التجنيد على المعلومات (التفاصيل على الصفحة 7)
	رفض حصول ضباط التجنيد على المعلومات (التفاصيل على الصفحة 7)
	إستمارة الانسحاب من برنامج الاستشارة المدرسية (التفاصيل على الصفحة 7)
	إستمارة الانسحاب من برنامج الاستشارة المدرسية (التفاصيل على الصفحة 7)
	إستمارة الانسحاب من برنامج الاستشارة المدرسية (التفاصيل على الصفحة 7)



