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 دی دیگر: آی دوره تعلیمی / سال دوره تعلیمی:  جنسیت:  متعلم:    12-6طرزالعلمل فورم:   

 Canyonsهای مورد ضرورت ناحیه مکتب طرزالعلمل
 های منطقه و مکتب ذریعه متعلم/ولی/قیمامضای توافقنامه برای طرزالعلمل 

ایم و موافق هستیم که اعالمیه حقوق والدین ارائه شده است.  را خوانده و درک کرده   اعالمیه حقوق والدینما  یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید:   •

 را کلیک کنید.   اینجابرای بررسی سند اعالمیه  

ایم و  را خوانده و در مورد آن صحبت کرده  Canyonsاستفاده مسئوالنه در ناحیه مکتب  طرزالعلمل ما یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید:   •

ودیت،  ممکن است باعث محد  موافقت می کنیم که از شرایط و ضوابط آن پیروی نماییم. من درک می کنم که نقض مفاد استفاده مندرج در طرزالعلمل 

دانم که این دسترسی برای  یا مقامات قانونی شود. من می Canyonsتعلیق یا لغو امتیازات شبکه و/یا غیره اقدامات انضباطی ذریعه مکتب، ناحیه مکتب 

و منطقه را مسئول   دانم که دسترسی به همه مطالب بحث برانگیز در یک شبکه جهانی قابل کنترول نیست اهداف تعلیمی طراحی شده است. من همچنان می

را   اینجابرای بررسی سند دهم. خود می  دانم. بدینوسیله اجازه دسترسی به منابع معلومات الکترونیکی را برای طفل مطالب به دست آمده در شبکه نمی

 کلیک کنید.

برای بررسی  کنیم. با شرایط و ضوابط آن موافقت می را خوانده و درک کرده ایم و   معلومات تعلیم اجباریما    یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

 را کلیک کنید.  اینجا سند  

بدماشی، دست به یخن شدن،   های طرزالعلمل رفتار متعلم و پروسه انضباطی، از جمله بخش  - طرزالعلمل ما   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

برای  کنیم که شرایط و ضوابط آن را مراعات نماییم. ایم، و موافقت میرا خوانده و درک کرده متعلم  مواد غیرقانونی، تهدید، دالیل تعلیق، قوانین لباس

 را کلیک کنید.  اینجا  های انضباطیجریمه برای بررسی  را کلیک کنید. اینجا  بررسی طرزالعلمل 

برای بررسی  کنیم. ایم و با شرایط و ضوابط آن موافقت میدرک کرده  را خوانده و عدم تبعیض  طرزالعلمل ما   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

 را کلیک کنید.   اینجا طرزالعلمل 

صحی مکتب، از جمله معلومات مربوط به فرصت اشتراک در کمیته صحی مکتب را خوانده و   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: ما طرزالعلمل •

 اینجا را کلیک کنید.  که از شرایط و ضوابط آن پیروی کنیم. برای بررسی طرزالعلملکنیم ایم و موافقت می درک کرده 

های غذایی رایگان و  از جمله معلومات مربوط به وعده   مصارف غذای رایگان مکتب و نمایشگاه  طرزالعلمل ما   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

کنیم  ایم و موافقت میایم و درک کرده های غذایی، و موجودی منفی حساب غذا، را خوانده های وعده های غذایی قابل پرداخت، پرداخت ارزان قیمت، وعده 

 کلیک کنید. را اینجا  برای بررسی طرزالعلمل که شرایط و ضوابط آن را مراعات نماییم 

ها، جمع  ، از جمله معلومات مربوط به حقوق والدین در مورد سروی اعالمیه اصالحیه حمایت از حقوق متعلمما    یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

برای  م که اعالمیه ارائه شده است. کنیایم و موافقت می آوری و استفاده از معلومات برای مقاصد بازاریابی، و معاینات بدنی خاص را خوانده و درک کرده 

 را کلیک کنید.  اینجا  بررسی طرزالعلمل 

را خوانده و درک کرده ایم، از جمله  (FERPAاعالمیه قانون حقوق تعلیمی فامیل و حریم شخصی )ما    یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

« تعیین نموده است:  نام متعلم، آدرس، لیست  معلومات دایرکتریرا به عنوان » معلومات ذیل  Canyons. ناحیه مکتب اطالعیه معلومات دایرکتری 

های ورزشی، عکس، تاریخ حضور، افتخارات  های رسمی، وزن و قد اعضای تیم ها و ورزش تلیفون، ایمیل، دوره تعلیمی، تاریخ تولد، اشتراک در فعالیت 

برای بررسی  نامه، و جدیدترین مکتب حضور یافته. فارغ التحصیلی، عنوان شهادت  نامهو جوایز، تاریخ فارغ التحصیلی، مکتب اعطای شهادت 

 را کلیک کنید.   اینجا طرزالعلمل 

کنند در ویبسایت مکتب  اشتراک می  Canyonsهای متعلمینی که در ناحیه مکتب ممکن است تصاویر یا نوشته   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

 را کلیک کنید.  اینجا برای بررسی سند های عمومی منتشر شود. ل رسانه ما و/یا دیگر اشکا

فهرستی از نام و نمبر تلیفون متعلمین تمام مکتب را منتشر   Canyonsبعضی از مکاتب در ناحیه مکتب   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

تان منتشر شود، لطفا »خیر«  خواهید معلومات تماس طفل ری مکتب درج شود. )اگر نمیکنیم که معلومات تماس متعلم ما در دایرکتکنند. ما موافقت میمی

 را انتخاب نمایید.(

کنیم که اطالعیه وصول مصرف ارائه  ایم و موافقت می ذیل را خوانده و درک کرده  اطالعیه وصول مصارف ما    یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

 شده است. 

 پرداخت نشده باید به آژانس وصول ارسال شود. های مانده

( به مانده پرداخت نشده ماهانه اضافه  18%در ماه )نرخ فیصدی ساالنه   1.5%های ارسال شده به آژانس وصول مصرف مالی برای مانده 

 شود. در صورت ضرورت وصول می

صول، با یا بدون شکایت، از جمله مصارف وکیل و  و تمامی مصارف حقوقی و  40%طرف مسئول متعهد به پرداخت مصرف وصول الی سقف 

 محکمه است. 

ر، برای                                                                                                                                والدین و سرپرستان، لطفا  متوجه باشید که اگر ایمیل آدرس معتبری را ارائه ندهید یا ایمیل آدرس یا نمبر تلیفون خود را در صورت تغیی

دار را  داری خود مسدود کنید، منطقه همچنان حساب باقیمورد پوق باقی های تلیفونی منطقه را درها یا تماسمنطقه به روزرسانی نکنید، یا ایمیل

 کند.بدون هیچ کدام کوشش اضافی برای ارتباط بیشتر به آژانس وصول خود ارسال می
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کنیم که اطالعیه را خوانده و درک کرده ایم و موافقت می  7-500.22 -معافیت از مصرف  طرزالعلمل ما   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

شوند. این به معنی آن است که اگر  شوند و عطف به ماسبق نمیهای مصرف از تاریخ مشخص شده تطبیق می معافیت مصرف ارائه شده است. معافیت

نخواهد شد. بعد از تایید معافیت از مصرف، تمام  مصارفی قبل از درخواست معافیت از مصرف پرداخت شده باشد، مصارف پرداخت شده مسترد

 مصارف از تاریخ ثبت درخواست در دفتر اصلی مکتب لغو خواهد شد. 

کنیم که از  ذیل را خوانده و درک کرده ایم و موافقت می Chromebookتوافقنامه مطالعه خانگی ما طرح و   یک توافق قیم و متعلم را انتخاب نمایید: •

 را کلیک کنید.  اینجا برای بررسی سند پیروی نماییم.  شرایط و ضوابط آن

 کند.کند و از آنها پیروی می دهد که متعلم ثبت نام شده قوانین و معلومات مکتب را درک می امضاهای ذیل نشان می 
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