
 
 

 

 

 
     
  

 

 الخصوصیة    
 FCPS) في مدارس SISسیاسة خصوصیة حساب ولي أمر الطالب للدخول على نظام معلومات الطالب (

) بتوفیر إمكانیة الوصول األلكتروني فیما یخص الحضور FCPSتقوم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (

والدرجات وغیرھا من المعلومات ذات الصلة بالطالب عن طریق نظام الدخول على حساب ولي أمر الطالب للدخول 

. أن الغایة من ھذه المعلومات ھي إستخدامھا من قبل أولیاء أمور الطالب واالوصیاء SISعلى نظام معلومات الطالب 

تحتفظ بحقھا في منح أو رفض الدخول على  FCPSشرعیین وغیرھم من االشخاص المخولین. أنا أفھم أن مدارس ال

نظام الدخول على حساب ولي أمر الطالب للدخول على نظام معلومات الطالب حسب القانون المعمول بھ والقوانین 

الغ مدرسة طفلي عن أیة قضایا تخص الحاجة إلى التنظیمیة واألوامر القضائیة. أنا أیضا أشھد بأنني سوف اقوم بإب

 تغییر الدخول على سجالت طفلي.

أن معلومات اإلتصال إضافة إلى أیة أوامر قضائیة موجودة في ملف الطالب تحدد من یمكنھ الدخول على سجالت 

سم الطالب ویجب أن تكون محدثة وصحیحة لغرض ضمان المحافظة على خصوصیة الطالب. ال یجب مشاركة أ

الدخول ورقم المرور والتي تستخدم للوصول الى معلومات الطالب عن طریق نظام الدخول على حساب ولي أمر 

مسؤولة عن  FCPSالطالب للدخول على نظام معلومات الطالب مع أشخاص غیر مخولین. سوف لن تكون مدارس 

 ستخدام الغیر مخول.الدخول غیر المخول إلى او إستخدام مثل ھذه المعلومات كنتیجة لھذا اإل

من خالل دخولي على حساب ولي أمر الطالب للوصول إلى نظام معلومات الطالب، فأنني أصادق على إمتالكي 

الصالحیة القانونیة للحصول معلومات الطالب التربویة والموجودة في ھذا التطبیق كما أنني أفھم أن تقدیم معلومات 

 كن أن یؤدي إلى حرماني من ھذا اإلمتیاز.خاطئة أو عدم إتباع قواعد اإلستخدام یم

 خصوصیة المعلومات

تنص سیاسة والیة فیرجینیا على أن المعلومات الشخصیة المتعلقة بمواطنیھا سیتم جمعھا من قبل الحكومة فقط بالقدر 

المواطن فھم السبب الالزم لتقدیم الخدمات أو اإلعانات المرجوة: أي بمعنى جمع المعلومات المناسبة فقط وأن على 

 وراء جمع المعلومات وأن یكون قادراً على فحص سجالتھ أو سجالتھا الشخصیة.

 

  

ARABIC 

IT- SIS Parent Account Privacy Policy 
 



) بجمع المعلومات على موقعھا األلكتروني FCPSتوضح ھذه الوثیقة كیف تقوم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (

وضوع التالي إلى توضیح بالمعلومات وتحت أي ظرف. یھدف الم FCPSومن ھي الجھات التي تتشارك معھا 

ولكن یجب أن الیفسر األمر على أنھ عقد ملزم. إذ تحتفظ مدارس   FCPSالتطبیقات الحالیة لخصوصیة مدارس 

FCPS .بحقھا في تعدیل سیاستھا الداخلیة الخاصة في أي وقت بدون إشعار مسبق 

 جمع المعلومات

حاجة لمعرفة ". الیقوم ھذا الموقع بجمع المعلومات بجمع المعلومات باإلعتماد على مبدأ "ال FCPSتقوم مدارس 

الحساسة مثل رقم الضمان اإلجتماعي ورقم رخصة قیادة السیارة ورقم الحساب البنكي أو رقم بطاقة اإلعتماد من 

 الطالب أو أولیاء األمور.

I. ون عنوان یتطلب التسجیل في ھذا الموقع الحصول على رمز تفعیل وعنوان برید ألكتروني صحیح. سوف یك

 البرید األلكتروني ھو أسم المستخدم الخاص بك. 

II.  وكما ھو الحال في العدید من المواقع األلكترونیة، فأن محرر الموقع قد یستلم أیضا وبشكل تلقائي معلومات

عامة موجودة في الملفات المخزونة في النظام الرئیسي لشبكة الحواسیب الرئیسیة مثل العنوان الخاص بك 

والصفحات التي تم تصفحھا ووقت وتأریخ دخولك لھذه المواقع. یتم  IP addressكول األنترنت في بروتو

إستخدام ھذه المعلومات لألغراض الداخلیة فقط وال یتم مشاركتھا مع أي طرف ثالث مالم یوجب القانون 

وجب قانون قد تكون عرضة لكشفھا واإلطالع علیھا بم FCPSذلك. األنشطة المعروضة على شبكة مدارس 

 ).Va FOIAحریة المعلومات في والیة فیرجینیا (

III.  قد یقوم الموقع بجمع معلومات خاصة تقدمھا أنت مثل: عنوان بریدك األلكتروني أو اإلسم أورقم الھاتف. أن

أیة معلومات مثل ھذه قد تم جمعھا لتلبیة طلباتك المحددة عبر شبكة األنترنت. في حال إختیارك عدم مشاركة 

لمعلومات الخاصة فأنھ سوف لن یكون بإمكانك الوصول إلى خدمات معینة یوفرھا ھذا الموقع ھذه ا

 األلكتروني.

IV. معلومات المستخدم باسم "كوكیز"  في بعض التطبیقات، یتم تخزین“cookies" والتي یتم بعد ذلك إرسالھا ،

بحفظ المعلومات التي قمت  FCPSمرة أخرى وتخزینھا على جھازك. تسمح تطبیقات "كوكیز" لمدارس 

بإدخالھا أثناء التصفح عبر المواقع األلكترونیة. الیتم جمع أي معلومات عن المستخدم من خالل الكوكیز 

باستثناء تلك المعلومات الالزمة لتشغیل تطبیق معین. إذا لم یكن المتصفح لدیك مؤھال لقبول الكوكیز، فإنك 

ت الموجودة على حساب ولي أمر الطالب للدخول على نظام ستكون قادرا على الوصول إلى المعلوما

 ولكن قد الیكون بمقدورك اكمال العدید من التعامالت الواردة عبر شبكة اإلنترنت.  SISمعلومات الطالب 

 
 
 



 الوصول إلى معلوماتك

بالسماح  SISطالب یقوم الموقع األلكتروني لنظام الدخول على حساب ولي أمر الطالب للدخول على نظام معلومات ال

 FCPSللمستخدمین المخولین بالوصول إلى المعلومات التي تم جمعھا والمخزونة في نظام معلومات الطالب لمدارس 

. تكون المعلومات التي تم الحصول علیھا عن طریقك والتي تخصك (مثل عنوان FCPSوالمتعلقة بطالب مدارس 

 FCPSالمخولین ولكادر المدرسة. تحمي مدارس  FCPSبریدك األلكتروني) مرئیة فقط لك ولمدرسي مدارس 

ل الحصر، قانون بما في ذلك، ولكن لیس على سبی -سجالتھا وفقا للقوانین الفدرالیة وقوانین والیة فرجینیا المعمول بھا 

). یجب أن التكون VaFOIAممارسات النشر وجمع البیانات الحكومیة وقانون حریة المعلومات في والیة فرجینیا (

) یتم الحصول على ii) ینص على خالف ذلك في سیاسة الخصوصیة ھذه; (iبیاناتك الخاصة متاحة لطرف ثالث ما لم (

) تطلب أحدى الخدمات المتوفرة على iiiاالنسحاب من تبادل البیانات; (موافقتك، مثل عندما تختار االشتراك في أو 

) ivموقعنا االلكتروني تدخل طرف ثالث أو أن تكون ھذه الخدمة مقدمة من طرف ثالث مثل مقدم خدمة التطبیقات ;(

لموقع أو شروط ) وجد أن استخدامك لھذا الموقع ینتھك سیاسة محرر اvوفقا إلجراءات قانونیة أو لفرض القانون; (

الخدمة أو إرشادات االستخدام أخرى، أو إذا كان ذلك ضروریا إلى حد معقول من قبل محرر الموقع لحمایة الحقوق 

القانونیة أوأمن الشبكات و / أو الممتلكات. في حال إختیارك إلستخدام روابط معروضة على الموقع االلكتروني من 

 من األفضل قراءة سیاسة الخصوصیة لتلك المواقع.  أجل زیارة مواقع ألكترونیة أخرى، فإنھ

ھیئة عامة، فأن المعلومات التي نحتفظ بھا قد تكون عرضة للكشف ضمن قانون حریة  FCPSوبسبب كون مدارس 

. ومع ذلك فإن سجالت الطالب المدرسیة تكون محمیة ضمن قانون الحقوق VaFOIAالمعلومات في والیة فیرجینیا 

وبالتالي فھي التخضع للكشف تحت قانون حریة المعلومات في والیة  FERPAة وخصوصیتھا التعلیمیة للعائل

. قد تكون نشاطات لشبكات معینة موجودة في ملفاتنا عرضة للكشف ضمن قانون حریة المعلومات VaFOIAفیرجینیا 

 . VaFOIAفي والیة فیرجینیا 

 األمن

نیة ومادیة لحمایة سریة وسالمة وتوفر المعلومات الشخصیة بإتباع إجراءات حمایة أداریة وف FCPSتقوم مدارس 

التي تحتفظ بھا. وبالمقابل فإننا نحثكم على إتخاذ اإلحتیاطات الالزمة لحمایة البیانات الشخصیة الخاصة بك. یمكن أن 

ور صعبة تشمل ھذه اإلحتیاطات تثبیت برنامج الحمایة من الفیروسات وتحدیث النظام الخاص بك وإختیار كلمة مر

وعدم مشاركتھا مع أحد وإغالق الجھاز أو الخروج من البرنامج عند مغادرتك لھ واإلمتناع عن النقر على روابط 

 مشبوھة أو فتح ملفات مشبوھة. 

 
 
 
 



 دقة المعلومات وحقوقك

مي بوضع إجراءات لضمان دقة وصحة المعلومات بشكل عملي لغرض السماح للنظام التعلی FCPSلقد قامت مدارس 

 SIS Parent Accountلوالدین على نظام معلومات الطالببإتاحة الوصول إلى ھذه المعلومات عن طیق حساب ا

Access لدیكم الحق في مراجعة أیة سجالت تخصك لدى مدارس .FCPS  لغرض التحقق من دقتھا. یمكنكم القیام

 بذلك من خالل اإلتصال بالمدرسة. 

 التغییرات في سیاسة الخصوصیة

یمكن أن تحصل تغییرات في ھذه السیاسة من حین آلخر. سوف یتم إبالغ المستخدمین المخولین بالتغییرات الجوھریة 

الحاصلة في ھذه السیاسة إما من خالل نشر إعالن بارز على الموقع و/أو من خالل إرسال رسالة ألكترونیة او أكثر 

 الى عنوان البرید األلكتروني الذي تم تزویدنا بھ. 

 خصوصیة السجالت

      من القانون العام، 438, الجزء 1974لقانون الحقوق التعلیمیة للعائلة وخصوصیتھا لعام  FCPSتمتثل مدارس 

المعدل والذي حدد المتطلبات التي تنظم حمایة حق الخصوصیة للسجالت التعلیمیة وأتاح ألویاء األمور  90-24

السجالت. للحصول على معلومات محددة،  یرجى اإلطالع على "إدارة والطالب المؤھلین الحق في فحص مثل ھذه 

 . http://www.fcps.edu/is/schoolcounseling/documents/ssrm.pdf سجالت الطالب المدرسیة"

 إخالء مسؤولیة

بینما تتضمن سیاسة الخصوصیة ھذه معاییر للحفاظ على المعلومات وبینما سوف تبذل الجھود من أجل إستیفاء ھذه 

تنصح جمیع المستخدمین من أنھ قد تكون ھناك عوامل خارجة عن سیطرة أو توقعات  FCPSالمعاییر، فأن مدارس 

أن محرر الموقع الیمكنھ تقدیم أي ضمان أو كفالة فیما محرر الموقع مما قد یؤدي الى نشر تلك المعلومات. وبالنتیجة ف

 . FCPSیخص إدامة أو عدم نشر معلومات طالب مدارس 
 

 |العودة إلى تسجیل الدخول المشترك  
 |اإلتصال على 
 الخصوصیة 
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