
محرمانھ  
 شرایط محرمانھ بودن حساب والدین )SIS(یستم اطالعی دانش اموزان س

دسترسی الکترونیکی برای حضور وغیاب, نمرات, و سایر اطالعات ) FCPS( دارس عمومی کانتی فیرفکسم

سیستم قابل دسترسی حساب والدین را ارائھ میدھد.  این اطالعات  SISمربوط بھ دانش آموزان را از طریق 

حق را برای اجازه  FCPSبمنظور ایجاد استفاده برای والدین, سرپرستان قانونی, و مسئولین میباشد.  من میدانم کھ 

ر دادگاه محفوظ مطابق با قوانین, ایین نامھ, و دستو SISیا عدم اجازه برای دسترسی  بھ سیستم قابل دسترس والدین 

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. 

د اطالعات تماس, و ھمچنین دستور دادگاه, در پرونده برای دانش اموز نمایانگر این میباشد کھ چھ کسی بھ رکور

دانش اموز دسترسی دارد و بمنظور اطمینان از محرمانھ بودن باید بروز و دقیق باشد.  نام کاربر و رمز عبور 

نباید با افراد مسئول بھ  SISبرای دسترسی بھ اطالعات دانش آموز از طریق سیستم  قابل دسترس حساب والدین 

اده از چنین اطالعاتی در نتیجھ بھ اشتراک گذاشتن برای دسترسی بدون اجازه یا استف FCPSاستراک گذاشتھ شود.  

 بی اجازه مسئول نمیباشد.  

حساب قابل دسترس والدین, من تایید میکنم کھ خق قانونی برای بدست اوردن اطالعات  SISبا دسترسی بھ 

یچی از قانون تحصیلی فرزند یا فرزندانم را در این برنامھ دارم و میدانم کھ با وارد کردن اطالعات غلط یا سرپ

 استفاده ممکن است امتیاز استفاده از سیستم را از دست دھم. 

 اطالعات محرنامھ بودن

ین مقرارت رفاه عمومی ویرجینیا میباشد کھ اطالعات شخصی مربوط شھروندان بوسیلھ دولت جمع آوری شود ا

شود؛ و اینکھ شھروند دلیل فقط بمنظورارائھ سرویس خدماتی یا مزایا؛ کھ فقط اطالعات الزمھ جمع آوری می

 اطالعات 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 اطالعات را در وب سایت خودش جمع اوری 
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را بھ اشتراک بگذارد.  موارد پایین کھ اجازه دارد اطالعات  FCPSمیکند و با چھ کسی و تحت چھ شرایطی 

حق ترمیم و  FCPSرا روشن میکند اما بعنوان یک عھد و پیمان تفسیرنخواھد شد.   FCPSعملکرد سیاست فعلی 

 بھبود بخشیدن بھ بیانیھ سیاست محرمانھ اینترنتی خود را در ھر زمان بدون اعالن قبلی حفظ میکند. 

 جمع آوری اطالعات 

FCPS  اطالعات را بر اساس اصل نیاز بھ دانستن جمع آوری میکند.  این سایت اطالعات حساس مثل شماره

سوشیال سکیویتی, شماره گواھینامھ, شماره حساب بانکی, یا شماره کارتھای اعتباری از ھیچ دانش اموز یا والدین 

 . جمع آوری نمیکند

I. فعال و ایمل درست میباشد.  ادرس ایمل شما نام  ثبت نام برای یک حساب در این سایت الزمھ داشتن کد

 منحصر بفرد کاربر شما میباشد.  

II.  ھمانند خیلی از وب سایتھا, این سر دبیر این وب سایت ممکن است اتوماتیکلی ا اطالعات عمومی دریافت

و تاریخ  شما, پیج ھای بازدید شده, IP addressکند کھ شامل فایل ھای سرور ورود بھ سیستم باشد, مانند 

و زمانی کھ شما از پیج دیدن میکنید این اطالعات 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 اطالعات 

 Vaآزادی اطالعات ویرجینیا  ( در شبکھ مدارس عمومی کانتی فیرفکس ممکن است کھ مشمول قانون

FOIA.گردد ( 

III.  سایت ممکن است اطالعات شخصی شما را کھ ارائھمیدھید جمع آوری کند مانند: ایمل شما, نام, یا شماره

تلفن.  ھرگونھ اطالعات خاصی از اینگونھ برای یافتن درخواست شما انالین جمع اوری میشود.  اگر شما 

خود را ارائھ ندھید, شما نمیتوانید بھ یک سری از خدماتی کھ در این تصمیم بگیرید کھ اطالعات شخصی 

 وب سایت ارائھ میشود دسترسی داشتھ باشد. 

IV.  " در بعضی برنامھ ھای خاص, اطالعات کابر بصورتcookies ذخیره میشود کھ دوباره فرستاده "

اطالعاتی را کھ شما وارد  اجازه میدھد کھ FCPSبھ  Cookies میشوند و در دستگاه شما ذخیره میشوند. 

ھیچگونھ اطالعات کاربر از طریق  انالین انجام میشود ذخیره کند. کرده اید زمانی کھ معاملھ ھای

cookies  جمع اوری نمیشود بغیر از انچھ کھ برای راه اندازی برنامھ بخصوصی نیاز است.  اگر

د بھ اطالعات در وب سایت حساب قابل قبول کند, شما ھمچنان میتوانی cookiesمرورگر شما نتواند 

دسترسی داشتھ باشید, ولی احتماال بسیاری از معامالت انالین را کھ انجا وجود دارد  SISدسترس والدین 

 نمیتوانید تکمیل کنید. 

   

 دسترسی بھ اطالعات خوتان



SIS  وب سایت حساب قابل دسترسی والدین کاربر مجاز را بھ اطالعاتی کھ تا بحال جمع آوری و ذخیره شده توسط

میباشند.   FCPSوصل میکند کھ مربوط است بھ کودکانی کھ دانش اموز  FCPSسیستم اطالعات دانش اموزی 

فقط برای شما و معلمین مجاز اطالعاتی کھ از شما و درباره شما جمع اوری شده ( مانند ادرس ایمل شما) 

FCPS  و  کارکنان مدرسھ قابل رویت میباشد FCPS  اسناد خود را متابق با قانون ایالت ویرجینیا و فدرال

من جملھ, ولی نھ محدود بھ, کلکشن اطالعات دولتی و قانون انتشار و قانون ازادی اطالعات --محافظت میکند 

بلحاظ قانون  )i(ید قابل دسترسی شخص یا اشخاص سوم باشد مگر اینکھ ). اطالعات شما نباVa FOIA(ویرجینیا 

رضایت شما حاصل میگردد, بطور مثال وقتی شما تصمیم میگیرید بھ  )ii(محرمانھ بودن بطرز دیگری ارائھ شود؛ 

ھ دخالت یک سرویسی کھ در سایت ما رائھ میشود الزم )iii(انتخاب یا عدم انتخاب برای اشتراک گذاشتن اطالعات؛ 

متعاقب بھ اعمال قانون  )iv(شخص سوم است, یا بوسیلھ شخص سوم ارئھ شده, مانند ارائھ دھنده سرویس برنامھ؛ 

مشخص شود استفاده شما از این سایت مقررات سر دبیر, مراحل سرویس, یا  )v(یا اجرای مقررات؛ 

بوسیلھ حقوق قانونی سر دبیر, امنیت شبکھ دستورالعملھای استعمال , یا اگر تلقی شود کھ ضرورت ھای معقوالنھ 

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

در معرض  Va FOIA عمومیست, اطالعاتی کھ ما نگھ میداریم ممکن است تحت مفررات FCPSلیل اینکھ د

, و بنا براین تحت مقررات  FERPA انتشارباشد.  اما گزارش تحصیلی دانش اموز شما محافظت شده میباشد توسط

Va FOIA ما کھ ثبت .  بعضی فعالیتھای خاص شبکھ در قسمت فایلھای  در معرض انتشار قرار نخواھد گرفت

   در معرض انتشار قرار گیرد. Va FOIAشده ممکن است تحت مقررات 

 ایمنی

FCPS  حفاظت اداری, تکنیکی, و امنیت فیزیکی اعمال میکند برای حمایت از محرمانھ بودن, درستی و قابل

بعالوه, ما تاکید میداریم کھ شما محتاطانھ از اطالعات دسترس بودن اطالعات شخصی کھ نگھ داشتھ میشود.  

شخصی خود مراقبت کنید.  چنین احتیاطی ممکن است شامل نصب برنامھ ضد ویروس و بروز کردن سیستم, 

قوی و بھ اشتراک نگذاشتن ان, بستن کامل دستگاه و/ یا خارج شدن کامل از برنامھ وقتی  passwordانتخاب یک 

  و خودداری ازکلیک کردن لینک ھای مشکوک یا باز کردن فایل ھای مشکوک باشد. کارتان تمام شد, 

 اطالعات درست و حقوق شما

FCPS  روندھا یی را تاسیس کرده برای اطمینان از اینکھ اطالعات درست و بروز ھستند و قابل استفاده بمنظور

حساب قابل دسترس والدین.  شما  SISلھ اجازه دادن بھ سیستم مدرسھ برای مجھز کردن دسترسی ارئھ شده بوسی

نگھ میدارد در مورد شما مرور کنید بمنظور تایید درستی ان.  شما ممکن  FCPSحق دارید کھ ھر گزارشی را کھ 

   است اینکار را بوسیلھ تماس با مدرسھ انجام دھید.



 تقییرات مقررات محرمانھ بودن

انجام شود.  کاربران مجاز از تقییرات اساسی بھ این مقررات تقییرات ممکن است ھر چند وقت یکبار در مقررات 

مطلع خواھند شد یا از طریق پست اعالمیھ در سایت, و/ یا بوسیلھ فرستادن یک یا چند ایمل بھ ادرس ایملی کھ شما 

 ارائھ دادید.  

 محرمانھ بودن گزارشھا

FCPS 438قسمت   1974 ن در سالموافقت دارد با حقوق تجصیلی خانواده و مفررات محرمانھ بود, 

 Publ. L. 90-247 اصالح میدارد, کھ ضرورت چھارم حاکم برمحافظت ازحق محرمانھ بودن قرار میدھد, و , 

برای اطالعات بیشتر , " مدیریت گزارش بھ والدین و دانش آموزان واجد شرایط حق بازرسی گزارش را میدھد. 

 . http://www.fcps.edu/is/schoolcounseling/documents/ssrm.pdf اموزشی دانش اموز" را ببینید در

 سلب مسئولیت

ھنگامیکھ این مقررات شامل استاندارد ھایی برای نگھداری از اطالعات میباشد, و تالشھایی انجام خواھد شد برای 

توصیھ میدارد بکلیھ کاربران کھ عواملی ممکن است وجود داشتھ باشد باالتر از  FCPSستانداردھا, برقراری اسن ا

انتظارات معقوالنھ  و کنترل سر دبیر کھ ممکن است منتھی بھ انتشار اطالعات گردد.  در نتیجھ, سر دبیر سایت 

 .  بدھد FCPSنمیتواند تضمینی در رابطھ با نگھداری یا منتشر نشدن اطالعات در 
 

 |بازگشت بھ ورود متداول 
 |تماس 
 محرمانھ بودن 
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