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            معر ف آخر:  السنة الدراسية/ سنة التخرج: الجنس:  اسم الطالب:  12Policy-6 نموذج:   

 التعليمية  Canyons School Districtالسياسات الالزمة لمنطقة 
 توقيع الطالب/ ولي األمر/ الوصي على اتفاق سياسات المنطقة التعليمية والمدارس 

وفهمنا ما ورد فيه ونقر بحصولنا على إشعار حقوق أولياء األمور قرأنا                                                            اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي:   •

 لعرض وثيقة اإلشعار. هنا انقر إشعار حقوق أولياء األمور. 

 Canyonsإلرشادات التوجيهية لالستخدام المسؤول لمنطقة قرأنا ا                                                           اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي:   •

School District  وناقشناها ونوافق على االلتزام بأحكامها وشروطها. وأدرك أن انتهاك أحكام االستخدام الواردة في السياسة  التعليمية

التعليمية أو السلطات القضائية على تقييد امتيازات الشبكة أو تعليقها أو  Canyons School Districtرسة أو منطقة قد يجبر المد

ك  إلغائها، و/ أو أي إجراء تأديبي أخر. وأدرك أنني حصلت على إمكانية الوصول إلى الموارد الستخدامها لألغراض التعليمية فقط. وأقر كذل

كانية الولوج إلى كل المواد المثيرة للجدل على مستوى العالم ولن أحمل المنطقة التعليمية مسؤولية المواد المحصلة من أنه ال يمكن التحكم بإم

 لعرض الوثيقة. هنا  انقر الشبكة. وأمنح موافقتي بموجب هذه الوثيقة على السماح لطفلي بالولوج إلى موارد المعلومات اإللكترونية. 

وفهمنا ما ورد فيها ونوافق على االلتزام  معلومات التعليم اإللزامي  قرأنا   فة إلى الطالب للموافقة على ما يلي:                        اختر وصي ا واحد ا باإلضا •

 لعرض الوثيقة.هنا  انقر بأحكامها وشروطها.  

التأديبية، المشتملة على عدة أقسام  سياسة سلوك الطالب والعملية قرأنا                                                             اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

وفهمنا ما ورد فيها  منها التنمر والسخرية والمواد المخدرة غير المشروعة والتهديدات وأسباب الفصل المؤقت وقواعد الزي الموحد

 الغرامات التأديبية. لعرض هنا انقر  لعرض السياسة.هنا انقر ونوافق على االلتزام بأحكامها وشروطها. 

وفهمنا ما ورد فيها ونوافق على االلتزام بأحكامها سياسة عدم التمييز قرأنا                                             ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على:          اختر وصي   •

 لعرض السياسة. هنا انقر وشروطها. 

ت بشأن فرصة المشاركة                                                                                                            اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على: قرأنا سياسة السالمة العامة للمدرسة والمشتملة على معلوما •

وفهمنا ما ورد فيها ونوافق على االلتزام بأحكامها وشروطها. انقر   School Wellness Committeeفي لجنة السالمة العامة للمدرسة 

 هنا لعرض السياسة. 

  وجبات غير مدفوعة الثمن،سياسة ودليل التكاليف المدرسية للقرأنا                                                             اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

المشتملة على معلومات تحصلنا عليها متعلقة بالوجبات المجانية والمخفضة السعر، والوجبات التي تسترد تكاليفها ومدفوعات الوجبات 

 ياسة. لعرض الس  هنا            ي رجى النقر  وأرصدة حسابات الوجبات السلبية، وفهمنا ما ورد فيها ونوافق على االلتزام بأحكامها وشروطها

المشتمل على معلومات متعلقة    إشعار حماية حقوق التالميذ المعدل،قرأنا                                                             اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

ا ورد  بحقوق أولياء األمور المتعلقة باالستبيانات وجمع المعلومات واستخدامها ألغراض تسويقية، والمتعلقة بفحوصات بدنية معينة، وفهمنا م

 لعرض السياسة.هنا انقر فيه ونقر بحصولنا على اإلشعار. 

إشعار قانون الحقوق والخصوصية التعليمية لألسرة قرأنا وفهمنا                                                             اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

((FERPA،  وقد حددت منطقة  إشعار المعلومات الدليلية.المشتمل علىCanyons School District  التعليمية المعلومات التالية على

اسم الطالب، وعنوانه، ورقمه في دليل الهاتف، وبريده اإللكتروني، وصفه الدراسي، ويوم ميالده، ومشاركته في   ’معلومات دليلية‘:أنها 

صور، وتواريخ الحضور، والتكريمات والجوائز،                                                                             األنشطة والرياضات المعترف بها رسمي ا، ووزن أعضاء الفرق الرياضية وطولهم، وال 

 لعرض السياسة.هنا انقر وتاريخ التخرج، ومؤهل التخرج الممنوح من المدرسة، ومسمى المؤهل، وأحدث مدرسة التحق بها الطالب. 

 Canyons Schoolبمنطقة                                        قد ت نشر صور أو كتابات الطالب الملتحقين                                                            اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

District  .هنا  انقر التعليمية على موقع الويب الخاص بمدارسنا أو على أي شكل من أشكال وسائل اإلعالم العامة األخرى أو على كليهما

 لعرض الوثيقة.

التعليمية    Canyons School Districtتنشر بعض المدارس في منطقة                                                            اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

                                                                                                                           دليال  على مستوى المدرسة يحوي أسماء الطالب وأرقام هواتفهم. ونحن نوافق على تضمين معلومات االتصال الخاصة بالطالب التابع لنا في  

                                                                                           دليل المدرسة. )فإذا لم تود أن ت نشر معلومات االتصال الخاصة بطفلك، ي رجى تحديد اإلجابة ’ال‘.( 

 وفهمنا ما ورد فيه ونقر بحصولنا على اإلشعار. إشعار تحصيل الرسوم قرأنا                                               د ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي:               اختر وصي ا واح •

                                                      ت رسل األموال غير المسددة إلى إحدى وكاالت تحصيل الديون.

كل شهر )يبلغ معدل   1.5%مالية بنسبة                                                                            وبالنسبة إلى األموال التي أ رسلت إلى وكاالت تحصيل الديون، ستتضاف شهري ا رسوم 

                                                               ( على األموال غير المسددة. وإذا أصبح التحصيل واجب ا، فإن الطرف18%النسبة السنوية 

، وكل رسوم التحصيل القانونية، بدعوى أو بدون، المشتملة على 40%المسؤول يوافق على دفع رسوم التحصيل التي قد تصل إلى 

 مة. أتعاب المحامي وتكاليف المحاك
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                                                                                                                      السادة أولياء األمور واألوصياء، ي رجى العام أنكم إذا لم توفروا عنوان بريد إلكتروني صالح أو إذا لم تحد ثوا عنوان بريدكم  

تها اإللكتروني أو إذا تغير رقم هاتفكم لدى المنطقة التعليمية، أو إذا حظرتم رسائل المنطقة التعليمية عبر البريد اإللكتروني أو اتصاال

لهاتفية المتعلقة باألموال التي تدينون بها، فسترسل المنطقة التعليمية الحساب المتأخر إلى وكالة تحصيل الديون بدون أي محاوالت ا

                        إضافية للتواصل مجدد ا. 

التالية وفهمنا ما ورد فيها   7-500.22 -سياسة اإلعفاء من الرسوم قرأنا                                                             اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

فع ونقر بحصولنا على إشعار اإلعفاء من الرسوم. يبدأ سريان اإلعفاء من الرسوم من تاريخ تطبيقه وليس بأثر رجعي. وهذا يعني أنه إذا تم د

مدفوعة. وما إن تتم الموافقة على طلب اإلعفاء من الرسوم، فسيتم                                                                    الرسوم قبل التقديم على طلب اإلعفاء من الرسوم، فلن ت سترد الرسوم ال

                                                                       إيفاء كل الرسوم بدء ا من تاريخ استكمال الطلب مع مكتب المدرسة الرئيسي. 

التالية   Chromebookخطة واتفاق الدراسة المنزلية على قرأنا وثيقة                                                             اختر وصي ا واحد ا باإلضافة إلى الطالب للموافقة على ما يلي: •

 لعرض الوثيقة.هنا انقر همنا ما ورد فيها ونوافق على االلتزام بأحكامها وشروطها. وف

 يدل التوقيعان الواردان أدناه على فهم الطالب المسجل للقواعد والمعلومات المدرسية وأنه سوف يمتثل لها. 

 توقيع الطالب:

 توقيع ولي األمر: 


