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 شناسه دیگر:  التحصیلی: پایه/سال فارغ  جنسیت:  آموز: دانش 126-سیاست فرم:   

 Canyonsهای الزامی ناحیه آموزشی سیاست
 آموز/ولی/سرپرست های ناحیه و مدرسه توسط دانش نامه سیاست امضای قبول توافق

شده موافق  ایم و با اطالعیه حقوق والدین ارائهرا مطالعه و درک کرده  اطالعیه حقوق والدین ما  آموز را انتخاب کنید:  گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 کنید.کلیک   اینجا برای مشاهده سند اطالعیه، هستیم. 

را مطالعه و در    Canyonsپذیری ناحیه آموزشی دستورالعمل استفاده همراه با مسئولیت ما آموز را انتخاب کنید:  گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

شده در این سیاست ممکن است  کنیم از شرایط و ضوابط آن پیروی نماییم. متوجه هستم که تخطی از مفاد استفاده بیانایم و موافقت می مورد آن بحث کرده 

یا مقامات قضایی شود. درک   Canyonsهای شبکه و/یا دیگر اقدام انضباطی توسط مدرسه، ناحیه آموزشی منجر به محدود شدن، تعلیق یا ابطال مزیت 

برانگیز در شبکه جهانی وب  کنم که دسترسی به تمام مطالب بحثکنم که این دسترسی برای اهداف آموزشی تعیین شده است. همچنین درک می می

فرزندم به منابع اطالعات الکترونیکی  دهموسیله اجازه می دانم. بدینکنترل نیست و ناحیه آموزشی را مسئول مطالب دریافتی از شبکه اینترنت نمی قابل

 کلیک کنید. اینجا برای مشاهده سند، دسترسی داشته باشد. 

کنیم از شرایط و  ایم و موافقت می ایم و متوجه شده را مطالعه کرده  اطالعات آموزش اجباری ما    آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 کلیک کنید.  اینجامشاهده سند، برای ضوابط آن پیروی نماییم. 

های زورگویی، تحمیل کار دشوار،  آموز، شامل بخش فرایند رفتار و انضباط دانش  -سیاست ما    آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

قت خود را با پیروی از شرایط و ضوابط آن اعالم  ایم و موافرا مطالعه و درک کرده   آموزنامه پوشش دانشمواد غیرقانونی، تهدید، دالیل تعلیق، آیین 

 را مشاهده کنید.   های انضباطیجریمه توانید می اینجا با کلیک در   کلیک کنید. اینجابرای مشاهده این سیاست، داریم. می

کنیم از شرایط و  ایم و موافقت میه ایم و متوجه شدرا مطالعه کرده   سیاست عدم تبعیضما    آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 کلیک کنید.  اینجا برای مشاهده این سیاست، ضوابط آن پیروی نماییم. 

آموز را انتخاب کنید: ما سیاست سالمت مدرسه، از جمله اطالعات مربوط به فرصت شرکت در کمیته سالمت مدرسه،  گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 کنیم از شرایط و ضوابط آن پیروی نماییم. برای مشاهده این سیاست، اینجا کلیک کنید.ایم و موافقت میه ایم و متوجه شد را مطالعه کرده 

، از جمله اطالعات  نشده مدرسههای غذایی پرداخت های وعدهپیوست و سیاست هزینه ما   آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

شده، را مطالعه  های غذایی و تراز منفی وعده غذایی ارائه های وعده پرداخت، پرداخت های غذایی قابل یا ارزان، وعده  های غذایی رایگانمربوط به وعده 

 کلیک کنید.  اینجابرای مشاهده این سیاست،  کنیم از شرایط و ضوابط آن پیروی نماییمایم و موافقت میایم و متوجه شده کرده 

، از جمله حقوق والدین در رابطه با  آموزاناطالعیه اصالحیه محافظت از حقوق دانش ما    وز را انتخاب کنید:آمگزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

شده موافقت  ایم و با اطالعیه ارائه های بدنی خاص، را مطالعه و درک کرده آوری و استفاده از اطالعات برای اهداف بازاریابی و معاینهها، جمعنظرسنجی

 کلیک کنید. اینجااهده این سیاست،  برای مشکنیم. می

اطالعیه  ، شامل  (FERPAاطالعیه قانون حریم خصوصی و حقوق آموزشی خانواده )ما    آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

مشخص کرده است:  نام،   عات افراد« »اطالعنوان این اطالعات را به  Canyonsایم. ناحیه آموزشی ایم و متوجه شده را مطالعه کرده  اطالعات افراد 

های ورزشی، عکس، تاریخ حضور، جوایز  های رسمی، وزن و قد اعضای تیم ها و فعالیت نشانی، شماره تلفن، ایمیل، پایه، تاریخ تولد، شرکت در ورزش 

برای مشاهده  آموز در مدرسه. حضور دانش  التحصیلی اعطایی از طرف مدرسه، عنوان مدرک و آخرینالتحصیلی، مدرک فارغ ها، تاریخ فارغو پاداش 

 کلیک کنید.  اینجا این سیاست، 

تحصیل   Canyonsآموزانی که در ناحیه آموزشی های دانشممکن است تصاویر یا نوشته   آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 کلیک کنید.  اینجا برای مشاهده سند،  های عمومی منتشر شود. های رسانهسایت مدرسه ما و/یا دیگر شکل کنند در وب می

های  اقدام به انتشار فهرست اسامی و شماره تلفن   Canyonsبعضی از مدارس ناحیه آموزشی   آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

آموز ما در فهرست مدرسه قرار بگیرد. )اگر مایل به انتشار اطالعات  کنیم ممکن است اطالعات تماس دانش کنند. موافقت میوزان مدرسه میآمکل دانش 

                                                          تماس فرزندتان نیستید، لطفا  گزینه »خیر« را انتخاب کنید.(

شده  ایم و با اطالعیه وصول هزینه ارائهرا مطالعه و درک کرده  اطالعیه وصول هزینه ما    آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 موافق هستیم. 

 نشده ممکن است به مؤسسه وصول مطالبات ارسال شود. مبالغ پرداخت 

شود.  می نشده اضافهصورت ماهانه به این مبلغ پرداخت به(  18در ماه )با نرخ ساالنه % 1.5ها، هزینه مالی %شده به این مؤسسه در مبالغ ارسال 

 اگر نیاز به وصول مطالبات باشد، طرف مسئول 

های وکیل و  دعوی، شامل هزینه  های حقوقی وصول، با دعوی یا بدونو تمام هزینه 40کند کارمزد مؤسسه وصول مطالبه تا سقف %موافقت می

 . های دادگاه را بپردازد هزینه

در صورت تغییر نشانی ایمیل یا شماره تلفن خود،  نشانی ایمیل معتبری ارائه ندهید یا                                                        والدین و سرپرستان گرامی، لطفا  توجه داشته باشید که اگر

را بدون هیچ اقدام   های تلفنی ناحیه در رابطه با مبالغ بدهی خود پاسخ ندهید، ناحیه حساب معوقه ها یا تماسبه ایمیل  روزرسانی نکنید یاآن را به

 .کندل مطالبات ارسال میدیگری برای برقراری ارتباط، به مؤسسه وصو 
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ایم و با سیاست  را مطالعه و درک کرده  7-500.22 -نظر از هزینه سیاست صرف ما    آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

د. این بدان معناست که اگر  شوشود و عطف به ماسبق نمینظر از هزینه از تاریخ اعمال اجرایی میشده موافق هستیم. صرف نظر از هزینه ارائه صرف 

نظر از هزینه، از  شود. پس از تأیید صرف های پرداختی بازگشت داده نمینظر از هزینه پرداخت شده باشد، هزینهای پیش از درخواست صرف هزینه

 نظر خواهد شد. ها صرف تاریخ درخواست که نزد دفتر اصلی مدرسه تکمیل شده است، از تمام هزینه 

ایم و موافقت  را مطالعه و درک کرده   بوکنامه و طرح مطالعه در منزل با کروم توافقما   آموز را انتخاب کنید:گزینه مورد قبول سرپرست و دانش  •

 کلیک کنید.  اینجابرای مشاهده سند، کنیم از شرایط و ضوابط آن پیروی نماییم. می

 کند.ها پیروی می شده اطالعات و قوانین مدرسه را درک و از آن نامآموز ثبتامضاهای زیر به این معناست که دانش 

 آموز: امضا دانش

 امضا ولی: 


