FARSI

ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
سﯾﺳﺗم اطﻼﻋﯽ داﻧش اﻣوزان ) (SISﺷراﯾط ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن
مدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ) (FCPSدﺳﺗرﺳﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﺣﺿور وﻏﯾﺎب ,ﻧﻣرات ,و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان را از طرﯾق  SISﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن را اراﺋﮫ ﻣﯾدھد .اﯾن اطﻼﻋﺎت
ﺑﻣﻧظور اﯾﺟﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای واﻟدﯾن ,ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ,و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ  FCPSﺣق را ﺑرای اﺟﺎزه
ﯾﺎ ﻋدم اﺟﺎزه ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس واﻟدﯾن  SISﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ,اﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ,و دﺳﺗور دادﮔﺎه ﻣﺣﻔوظ
ﻧﮕﺎه ﻣﯾدارد .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود را از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﯾﯾر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
رﮐورد و ﻣدراک ﻓرزﻧدم ﺑﺎﺷد اﮔﺎه ﺳﺎزم.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ,و ھﻣﭼﻧﯾن دﺳﺗور دادﮔﺎه ,در ﭘروﻧده ﺑرای داﻧش اﻣوز ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ رﮐورد
داﻧش اﻣوز دﺳﺗرﺳﯽ دارد و ﺑﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﺎﯾد ﺑروز و دﻗﯾق ﺑﺎﺷد .ﻧﺎم ﮐﺎرﺑر و رﻣز ﻋﺑور
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت داﻧش آﻣوز از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺣﺳﺎب واﻟدﯾن  SISﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺳﺋول ﺑﮫ
اﺳﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود FCPS .ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑدون اﺟﺎزه ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن
ﺑﯽ اﺟﺎزه ﻣﺳﺋول ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  SISﺣﺳﺎب ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس واﻟدﯾن ,ﻣن ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺧق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺑدﺳت اوردن اطﻼﻋﺎت
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧم را در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارم و ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ وارد ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﻏﻠط ﯾﺎ ﺳرﭘﯾﭼﯽ از ﻗﺎﻧون
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﺗﯾﺎز اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم را از دﺳت دھم.
اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻧﺎﻣﮫ ﺑودن
اﯾن ﻣﻘرارت رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺷﮭروﻧدان ﺑوﺳﯾﻠﮫ دوﻟت ﺟﻣﻊ آوری ﺷود
ﻓﻘط ﺑﻣﻧظوراراﺋﮫ ﺳروﯾس ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣزاﯾﺎ؛ ﮐﮫ ﻓﻘط اطﻼﻋﺎت ﻻزﻣﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﺷود؛ و اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭروﻧد دﻟﯾل
اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺧواھد ﻓﮭﻣﯾد و ﻣﯾﺗواﻧد رﮐورد ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
اﯾن ﻣدارک روﺷن ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﭼطور اطﻼﻋﺎت را در وب ﺳﺎﯾت ﺧودش ﺟﻣﻊ اوری
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ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و ﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ  FCPSاﺟﺎزه دارد اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد .ﻣوارد ﭘﺎﯾﯾن ﮐﮫ
ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺎﺳت ﻓﻌﻠﯽ  FCPSرا روﺷن ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﺗﻔﺳﯾرﻧﺧواھد ﺷد FCPS .ﺣق ﺗرﻣﯾم و
ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺧود را در ھر زﻣﺎن ﺑدون اﻋﻼن ﻗﺑﻠﯽ ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧد.

ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت
 FCPSاطﻼﻋﺎت را ﺑر اﺳﺎس اﺻل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﻧﺳﺗن ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺳﺎﯾت اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس ﻣﺛل ﺷﻣﺎره
ﺳوﺷﯾﺎل ﺳﮑﯾوﯾﺗﯽ ,ﺷﻣﺎره ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ,ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ,ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﮐﺎرﺗﮭﺎی اﻋﺗﺑﺎری از ھﯾﭻ داﻧش اﻣوز ﯾﺎ واﻟدﯾن
ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﯾﮑﻧد.

.I

ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﯾﮏ ﺣﺳﺎب در اﯾن ﺳﺎﯾت ﻻزﻣﮫ داﺷﺗن ﮐد ﻓﻌﺎل و اﯾﻣل درﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ادرس اﯾﻣل ﺷﻣﺎ ﻧﺎم
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﮐﺎرﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

.II

ھﻣﺎﻧﻧد ﺧﯾﻠﯽ از وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ ,اﯾن ﺳر دﺑﯾر اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت اﺗوﻣﺎﺗﯾﮑﻠﯽ ا اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻓﺎﯾل ھﺎی ﺳرور ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﺷد ,ﻣﺎﻧﻧد  IP addressﺷﻣﺎ ,ﭘﯾﺞ ھﺎی ﺑﺎزدﯾد ﺷده ,و ﺗﺎرﯾﺦ
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﭘﯾﺞ دﯾدن ﻣﯾﮑﻧﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻓﻘط ﺑرای اھداف داﺧﻠﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ,و ﺑﺎ
ھﯾﭻ ﺣزب ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و اطﻼﻋﺎت
در ﺷﺑﮑﮫ ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ) Va

 (FOIAﮔردد.
.III

ﺳﺎﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﮐﮫ اراﺋﮭﻣﯾدھﯾد ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد :اﯾﻣل ﺷﻣﺎ ,ﻧﺎم ,ﯾﺎ ﺷﻣﺎره
ﺗﻠﻔن .ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ اﻧﻼﯾن ﺟﻣﻊ اوری ﻣﯾﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را اراﺋﮫ ﻧدھﯾد ,ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳری از ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن
وب ﺳﺎﯾت اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

.IV

در ﺑﻌﺿﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺎص ,اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﺑر ﺑﺻورت "  "cookiesذﺧﯾره ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دوﺑﺎره ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣﯾﺷوﻧد و در دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ذﺧﯾره ﻣﯾﺷوﻧد Cookies .ﺑﮫ  FCPSاﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ وارد
ﮐرده اﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ھﺎی اﻧﻼﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ذﺧﯾره ﮐﻧد .ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑر از طرﯾق
 cookiesﺟﻣﻊ اوری ﻧﻣﯾﺷود ﺑﻐﯾر از اﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای راه اﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت .اﮔر
ﻣرورﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧد  cookiesﻗﺑول ﮐﻧد ,ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت در وب ﺳﺎﯾت ﺣﺳﺎب ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس واﻟدﯾن  SISدﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ,وﻟﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﻼﯾن را ﮐﮫ اﻧﺟﺎ وﺟود دارد
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧوﺗﺎن

 SISوب ﺳﺎﯾت ﺣﺳﺎب ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ واﻟدﯾن ﮐﺎرﺑر ﻣﺟﺎز را ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺟﻣﻊ آوری و ذﺧﯾره ﺷده ﺗوﺳط
ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت داﻧش اﻣوزی  FCPSوﺻل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش اﻣوز  FCPSﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ و درﺑﺎره ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻊ اوری ﺷده ) ﻣﺎﻧﻧد ادرس اﯾﻣل ﺷﻣﺎ( ﻓﻘط ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺟﺎز
FCPSو ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻗﺎﺑل روﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد  FCPSاﺳﻧﺎد ﺧود را ﻣﺗﺎﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟت وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ و ﻓدرال
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد --ﻣن ﺟﻣﻠﮫ ,وﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ,ﮐﻠﮑﺷن اطﻼﻋﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺷﺎر و ﻗﺎﻧون ازادی اطﻼﻋﺎت
وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ) .(Va FOIAاطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﺧص ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﺳوم ﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ) (iﺑﻠﺣﺎظ ﻗﺎﻧون
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑطرز دﯾﮕری اراﺋﮫ ﺷود؛ ) (iiرﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮕردد ,ﺑطور ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ﻋدم اﻧﺗﺧﺎب ﺑرای اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﺎت؛ ) (iiiﯾﮏ ﺳروﯾﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت ﻣﺎ راﺋﮫ ﻣﯾﺷود ﻻزﻣﮫ دﺧﺎﻟت
ﺷﺧص ﺳوم اﺳت ,ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺷﺧص ﺳوم ارﺋﮫ ﺷده ,ﻣﺎﻧﻧد اراﺋﮫ دھﻧده ﺳروﯾس ﺑرﻧﺎﻣﮫ؛ ) (ivﻣﺗﻌﺎﻗب ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون
ﯾﺎ اﺟرای ﻣﻘررات؛ ) (vﻣﺷﺧص ﺷود اﺳﺗﻔﺎده ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣﻘررات ﺳر دﺑﯾر ,ﻣراﺣل ﺳروﯾس ,ﯾﺎ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎل  ,ﯾﺎ اﮔر ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺿرورت ھﺎی ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳر دﺑﯾر ,اﻣﻧﯾت ﺷﺑﮑﮫ
ﺳراﺳری و/ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ ﮐرده اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐﮫ از ﻟﯾﻧﮏ روی
وی وب ﺳﺎﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ,ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﻣﻘررات ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن اﻧﺗﺷﺎر را در ان ﺳﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ  FCPSﻋﻣوﻣﯾﺳت ,اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارﯾم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﻣﻔررات  Va FOIAدر ﻣﻌرض
اﻧﺗﺷﺎرﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﮔزارش ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧش اﻣوز ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗوﺳط  , FERPAو ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺗﺣت ﻣﻘررات
 Va FOIAدر ﻣﻌرض اﻧﺗﺷﺎر ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت  .ﺑﻌﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎص ﺷﺑﮑﮫ در ﻗﺳﻣت ﻓﺎﯾﻠﮭﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ ﺛﺑت
ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﻣﻘررات  Va FOIAدر ﻣﻌرض اﻧﺗﺷﺎر ﻗرار ﮔﯾرد.

اﯾﻣﻧﯽ
 FCPSﺣﻔﺎظت اداری ,ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ,و اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ,درﺳﺗﯽ و ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس ﺑودن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﺑﻌﻼوه ,ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾدارﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ از اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد .ﭼﻧﯾن اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻧﺻب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺿد وﯾروس و ﺑروز ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم,
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ  passwordﻗوی و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻧﮕذاﺷﺗن ان ,ﺑﺳﺗن ﮐﺎﻣل دﺳﺗﮕﺎه و /ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷدن ﮐﺎﻣل از ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﻗﺗﯽ
ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﺷد ,و ﺧودداری ازﮐﻠﯾﮏ ﮐردن ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی ﻣﺷﮑوک ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐردن ﻓﺎﯾل ھﺎی ﻣﺷﮑوک ﺑﺎﺷد.

اطﻼﻋﺎت درﺳت و ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ
 FCPSروﻧدھﺎ ﯾﯽ را ﺗﺎﺳﯾس ﮐرده ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت درﺳت و ﺑروز ھﺳﺗﻧد و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻣﻧظور
اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﻣﺟﮭز ﮐردن دﺳﺗرﺳﯽ ارﺋﮫ ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ  SISﺣﺳﺎب ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس واﻟدﯾن .ﺷﻣﺎ
ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ھر ﮔزارﺷﯽ را ﮐﮫ  FCPSﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﻣرور ﮐﻧﯾد ﺑﻣﻧظور ﺗﺎﯾﯾد درﺳﺗﯽ ان .ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت اﯾﻧﮑﺎر را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﺗﻘﯾﯾرات ﻣﻘررات ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن
ﺗﻘﯾﯾرات ﻣﻣﮑن اﺳت ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر در ﻣﻘررات اﻧﺟﺎم ﺷود .ﮐﺎرﺑران ﻣﺟﺎز از ﺗﻘﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘررات
ﻣطﻠﻊ ﺧواھﻧد ﺷد ﯾﺎ از طرﯾق ﭘﺳت اﻋﻼﻣﯾﮫ در ﺳﺎﯾت ,و /ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد اﯾﻣل ﺑﮫ ادرس اﯾﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
اراﺋﮫ دادﯾد.

ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﮔزارﺷﮭﺎ
 FCPSﻣواﻓﻘت دارد ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺗﺟﺻﯾﻠﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻣﻔررات ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن در ﺳﺎل  1974ﻗﺳﻣت ,438
 ,Publ. L. 90-247اﺻﻼح ﻣﯾدارد ,ﮐﮫ ﺿرورت ﭼﮭﺎرم ﺣﺎﮐم ﺑرﻣﺣﺎﻓظت ازﺣق ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﻗرار ﻣﯾدھد ,و
ﺑﮫ واﻟدﯾن و داﻧش آﻣوزان واﺟد ﺷراﯾط ﺣق ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔزارش را ﻣﯾدھد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر  " ,ﻣدﯾرﯾت ﮔزارش
اﻣوزﺷﯽ داﻧش اﻣوز" را ﺑﺑﯾﻧﯾد در .http://www.fcps.edu/is/schoolcounseling/documents/ssrm.pdf

ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﻘررات ﺷﺎﻣل اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭداری از اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد ,و ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد ﺑرای
ﺑرﻗراری اﺳن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ FCPS ,ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾدارد ﺑﮑﻠﯾﮫ ﮐﺎرﺑران ﮐﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻻﺗر از
اﻧﺗظﺎرات ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ و ﮐﻧﺗرل ﺳر دﺑﯾر ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﮔردد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ,ﺳر دﺑﯾر ﺳﺎﯾت
ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷدن اطﻼﻋﺎت در  FCPSﺑدھد.
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