
 
و ناشفيل العامة و ارجعه إىل مدرسة كل طفل .  ي أرستك يحضر مدارس متر

 الرجاء التوقيع عىل نموذج واحد لكل طفل فر
 
 

 

  2021-2020الوصول لدليل الطالب و الوالدين لعام 

 و اإلقرار بقراءته
و ناشفيل العامة للعام الدراسي  ي مدارس متر

نت   2021-2020أعلُم أن دليل الطالب و الوالدين فر  .   www.mnps.org/handbookمتوفر عىل اإلنتر
ي قد قرأت الدليل و السياسات ذات العالقة و أفهمها . 

 توقيعي أدناه يؤكد أننر

 )أكتب بخط واضح( :  باسم الطال
 ______________________________________________________________________________________ 

 )أكتب بخط واضح( :  مدرسة الطالب
 ______________________________________________________________________________________ 

)أكتب بخط واضح( : اسم الوالد/ة أو الوصي 
 ____________________________________________________________________________ 

 توقيع الوالد/ة أو الوصي _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ 

ي التوقيع عىل هذا ال الرجاء مالحظة أن : 
 
ي دليل إخفاقك ف

 
ام باألحكام و السياسات الواردة ف ي الطالب من مسؤولية اإللت  

نموذج و إرجاعه إىل المدرسة ال يعف 
و ناشفيل العامة .  ي مدارس مت 

 
 الطالب و الوالدين ف

 

 حضور المدرسة والتغيب بدون عذر/ التهرب
 للقانون ، أو اعتاد عىل الته

ً
ي حال وجد أن طفىلي قد غاب عن المدرسة خالفا

ر
 حضور المدرسة اإللزامي و ف

ر رب منها ، يجوز لسلطات أنا أعلم أن طفىلي يخضع لقواني 
و لحضور الطالب اإللزامي 

 www.mnps.org/attendance ارة. )الرجاء زي MSACفرض القانون أن يضعوا طفىلي تحت الوصاية المؤقتة و  تسليمه إىل مركز متر
 للمزيد من المعلومات( . 

 
 

 توقيع الوالد/ة أو الوصي _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnps.org/handbook
http://www.mnps.org/attendance


 
و ناشفيل العامة و ارجعه إىل مدرسة كل طفل .  الرجاء التوقيع عىل نموذج واحد لكل ي أرستك يحضر مدارس متر

 طفل فر
 
 

 

معلومات الطالب المحمية بموجب قانون الحقوق التعليمية لألرسة و 

 FERPA الخصوصية
 نموذج اإلنسحاب

 

ية(اسم الطالب  ر  : ______________________________________________________________  )باللغة اإلنجلت 

 رقم الطالب : _____________________________________________________ 

 إشعار اإلنسحاب من كشف معلومات الطالب
 بقانون 1974بموجب قانون الحقوق التعليمية لألرسة و الخصوصية لعام 

ً
( ، بصيغته المعدلة ، تبقر السجالت التعليمية للطالب FERPA) و الذي يعرف اختصارا

ي هذا القانون ، أن يتم كشفها لطرف أو جهة ثالثة بدون الحصول عىل المواف
قة الخطية من والد/ة رسية و ال يمكن ، فيما عدا بعض الحاالت الخاصة و المدرجة فر

 أو أ  18الطالب أو الطالب )إذا كان الطالب قد بلغ 
ً
( . و لكن ، يسمح القانون للمدارس بأن تكشف عن "معلومات الطالب العامة" عاما  directory informationكتر

ي كشف أنواع معينة من "معلومات الطالب العامة" قبل الحصول عىل موافقتك  ال ترغبكنت   نسبقة من الوالد/ة أو الطالب . إقبل الحصول عىل الموافقة الم
فر

عن طريق التوقيع عىل النموذج الموجود باألسفل .  FERPAر اإلنسحاب من هذا اإلستثناء من قانون الحقوق التعليمية لألرسة و الخصوصية المسبقة ، يمكنك إختيا
َمة للعام الدراسي 

ّ
ي إىل أن يطلب  الجار سوف تبقر المعلومات العامة للطالب الذي اختار منع كشف المعلومات العامة ، بموجب سياسة/إجراء اإلنسحاب هذا  ، معل

و ناشف ي مدارس متر
 يل العامة . والد/ة الطالب إزالة تلك العالمة عن طريق إكمال نموذج إبطال اإلنسحاب و تقديمه للمدرسة أو مركز معلومات األرسة فر

 
  أو اسم الطالب*( ،)اسم الوالد/ة أو الوصي أنا ___________________________________________________________________________ 

ي يعرفها قانون الحقوق التعليمية لألرسة و الخصوصية 
 Directoryعىل أنها معلومات عامة  FERPAأطلب حجب المعلومات المحددة للشخصية التالية و النر

Information  : 

 اسم الطالب 

 العنوان 

 الصور 

 تاري    خ و محل الميالد 

  مجال الدراسة الرئيسي 

 تواري    خ الحضور 

  
ً
ف بها رسميا ي النشاطات و األلعاب الرياضية المعتر

ر
 المشاركة ف

 وزن و طول أعضاء الفرق الرياضية 

 الشهادات ، التكريمات ، و الجوائز المستلمة 

 ها الطالب  آخر مؤسسة أو وكالة تعليمية حضر

ي الخطية أو مالم تكن المدرسة  أنا أعلم أنه بتقديمي لهذا النموذج ، فإن المعلومات المدرجة أعاله ال يمكن أن يتم كشفها 
ألطراف ثالثة بدون الحصول عىل موافقنر

للمدرسة بالكشف عن مثل هذه المعلومات بدون الموافقة النصية  FERPAملزمة بذلك بموجب القانون أو أن يسمح قانون الحقوق التعليمية لألرسة و الخصوصية 
ي تستلم فيها المدرسة نموذج اإلنسحاب هذا و إىل أن يتم إلغاء طلب اإلنسحاب . المسبقة ؛ و أعلم أن المعلومات العامة للطالب لن يتم 

الكشف عنها من اللحظة النر
ورية للمدرسة لغرض التعرف عىل الطالب . و أن ي قد ال أمنع إستخدام رقم الطالب الخاص بطفىلي ألن هذا الرقم يعد معلومة ضر

 أنه إذا تم أنا أعلم أننر
ً
ا اعلم أيضا

قبل أن تستلم المدرسة طلب اإلنسحاب ، قد ال تكون المدرسة قادرة عىل إيقاف نشر معلومات  directory informationمعلومات الطالب العامة الكشف عن 
/بطفىلي عن طريق اإلتصال بالمد ي ض عىل كيفية استخدام معلومات الطالب العامة الخاصة ب  ي قد أطلب و أعتر

 . رسة الطالب العامة . و أنا أعلم أننر
 
 

_____________________________________________________________ التاري    خ __________________   توقيع الوالد/ة أو الوصي

 التاري    خ __________________                                                     ______________________________ توقيع الطالب* ____________ 

 عام ، يجب أن يقوم الوالد/ة بتوقيع نموذج اإلنسحاب .  18كان عمر الطالب أقل من   إذا *
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ي ناشفيل
 
 دائرة الصحة العامة ف

  2021إستبيان السلوكيات الخطرة لدى الشباب لعام 
 نموذج اإلنسحاب

 
 الرجاء إكمال هذا النموذج فقط إن كنت ال تأذن لطفلك بأن يأخذ هذا اإلستبيان . 

ي استبيان السلوكيات الخطرة لدى طالب الثانوية لعام 
ي مقاطعة  YRBS 2021تقوم إدارتنا التعليمية بالمشاركة فر

. ُيجرى هذا اإلستبيان برعاية دائرة  Davidsonفر

ي الصفوف التاسعة 
ي ناشفيل . سوف يسأل االستبيان عن أمور تتعلق بصحة الطالب فر

ة مثل الممارسات الغذائية ، الوقوع ضحية  -الصحة العامة فر الثانية عشر
ي ، اإلصابات ، و إستخدام التبوغ ، الكحول و المخدرات األخرى

 يسأل عن السلوك  للجرائم ، النشاط البدبر
ً
ي مرحلة الطفولة . و أيضا

و التعرض للتجارب السلبية فر
 .  HIVالجنسي الذي قد يؤدي إىل الحمل و األمراض المنقولة عن طريق الجنس بما فيها األيدز 

ن يسبب هذا اإلستبيان أي خطورة تذكر عىل دقيقة إلكماله . ل 30و يستغرق اإلستبيان حواىلي  YRBSسوف يطلب من طالب المرحلة الثانوية أن يكملوا استبيان 
لن يكتب ولدك . الخطر الوحيد المحتمل هو أن بعض الطالب قد يجدون بعض االسئلة حساسة . و لقد تم تصميم اإلستبيان بحيث تحمي خصوصية ولدك . و 

 ، لن يتم ذكر 
ً
ي اإلستبيان . و أيضا

ي ولدك أي الطالب أسماءهم أو أي معلومات أخرى محددة للشخصية فر
ي تقرير النتائج . قد ال يجنر

 فر
ً
اسم أي مدرسة أو طالب إطالقا

ي المستقبل . و بالرغم من أن االستبيان 
 آخرين فر

ً
ي االستبيان ، إال أن نتائجه سوف تساعد أطفالك و أطفاال

طوعي ، فإننا نرغب أن يشارك فائدة فورية من المشاركة فر
ي االس

ي االستبيان . و يجوز للطالب أن جميع الطالب الذين تم اختيارهم فر
ي حال لم يشارك ولدك فر

تبيان .  لن يتم اتخاذ أي إجراء بحقك ، أو بحق المدرسة أو ولدك فر
ي أي وقت دون عواقب . و 

ي االجابة عنه . باالضافة اىل ذلك ، يجوز للطالب أن يتوقفوا عن أخذ االستبيان فر
كوا أي سؤال ال يرغبون فر ع عىل إذا كنت تود االطال يتر

نت عىل الرابط  ي مدرسة ولدك و عىل اإلنتر
االستبيان ، بامكانك الحصول عىل نسخة منه من المكتب الرئيسي فر

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/questionnaires.htm   . ي  و النسخة
ي مجلس التعليم العام فر

ا      اإلدارة التعليمية و عنوانهمتوفرة فر
2601 Bransford Avenue, Nashville, TN 37204 . 

ي أخذ اإلستبيان عن طريق اإلتصال عىل الرقم 
ونية إىل  615-340-8608يمكنك اإلنسحاب من مشاركة طفلك فر .  YRBSInfo@nashville.govأو إرسال رسالة إلكتر

ي ناشفيل قبل يوم  هأدناه و إرجاعه بعد التوقيع علي أو يمكنك إكمال الجزء
ي ،  30و تأريخه إىل دائرة الصحة العامة فر

قم بهذا األمر فقط إن .  2021يناير/كانون الثابر
ي االستبيان . إن كانت لديك أسئلة أخرى حول االستبيان و ال تتوفر االجابة كنت ال 

عنها لدى مدرس ولدك أو مدير المدرسة ، الرجاء االتصال ترغب أن يشارك ولدك فر
 .  615-340-8608عىل الرقم : 

 

يد إىل :  ال ترغب أن يشاركإن كنت  فقط الرجاء إكمال هذا الجزء  ي االستبيان ، و ارسله بالت 
 Adolescent  -Latissa Hall, Program Managerولدك فر

Programs, Metro Public Health Department, 2500 Charlotte Avenue, Nashville, TN 37209 . 

  ي هذا االستبيان .  ال أسمح،  الك
ر
 لولدي بالمشاركة ف

( :  اسم  ______________________________________________________________________________ الطالب )األول ، األوسط ، األخت 

 __________  ____________________________________________________________________________________ صف الطالب __ 

 ____________________________________________________________________________________________     اسم المدرسة : 

 

 _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ ة أو الوصي / الوالد توقيع 

 
  

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/questionnaires.htm
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 الحالة العسكرية للوالدين 

ي 
 
 و الوصي القانون

ي الجيش . 
ي عليه يخدم فر

ي حال كان أحد والدي الطفل أو الوصي القانوبر
 قم بإكمال هذا النموذج فقط فر

ي الوالية و الحكومة الفيدرالية لمساعدة اإلدارات التعليمية عىل تقييم أداء الطالب الذين يخدم أحد والديهم أو ا
ي الجيش يسع صناع القرار فر

ي عليهم فر
لوصي القانوبر

يعات الوالية جميع اإلدارات التعليمية بتحديد الطالب الذين يخدلكي يفهمو  ر الحياة العسكرية و تقدم الطالب . تطالب تشر م أحد والديهم أو ا بشكل أفضل العالقة بي 
ي الجيش . يعّرف قانون النجاح لكل طالب 

ي عليهم فر
ي الخدمة العسكرية الفعلية  ESSAالوصي القانوبر

ي عليهم فر
الطالب الذين يخدم أحد والديهم أو الوصي القانوبر

ي عليهم يقع ضمن إ
حدى التصنيفات العسكرية كأحد المجاميع الفرعية الواجب تقييمها و رفع تقرير بها . يتم تحديد الطالب إذا كان أحد والديهم أو الوصي القانوبر

 التالية : 

ي )قوات اإلحتياط بدوام كامل( أو الخدمة  -رية الفعلية الخدمة العسك -4
ي الحرس الوطنر

ي أو إحتياط فر
ي الحرس الوطنر

ي يخدم فر
والد/ة الطالب أو الوصي القانوبر

 الفعلية . 

ي  -5
ي .  -الحرس الوطن 

ي بدوام جزب 
ي الحرس الوطنر

ي يخدم فر
 والد/ة الطالب أو الوصي القانوبر

ي . / والد  -خدمة اإلحتياط العسكرية  -6
ي أحد فروع القوات المسلحة اإلحتياطية بدوام جزب 

 ة الطالب أو الوصي يشارك فر

ر بالخدمة العسكرية .  ي عليهم و ليس الطالب المسجلي 
لكي نقوم بجمع هذه البيانات لغرض رفع هذه التصنيفات يتم جمعها فقط لوالد/ة الطالب أو الوصي القانوبر

و ناشفيل العامةو إرجاعه إىل مدرسة الطالب . التقارير ، يجب إكمال إستبيان اإلرتبا ي أرستك يحض  مدارس مت 
 ط بالخدمة العسكرية لكل طالب ف 

ي القوات العسكرية : 
ي تخدم ف 

ي توفرها لألرس الن 
بية و التعليم و الخدمات الن  ام وزارة الت   للمزيد من المعلومات حول إلت  

https://www.ed.gov/veterans-and-military-families 

 

 إستبيان اإلرتباط بالخدمة العسكرية

 اسم المدرسة :___________________________________________________________________________ الصف : ______________ 

 ___________  رقم الطالب : _________________ اسم الطالب : _______________________________________________ تاري    خ الميالد : 

و ناشفيل العامة .  ي مدارس متر
ر
ي سجل الطالب ف

ر
ي المعلومات الموجودة ف

 يجب أن تطابق معلومات والد/ة الطالب أو الوصي القانوبر

ي 
 تاري    خ بدء الخدمة العسكرية الحالية اسم الوالد/ة أو الوصي القانوبر

 التصنيفات : 

 )الخدمة الفعلية( ،  4

5  ) ي
 )الحرس الوطن 

 )اإلحتياط( 6أو 

 الفرع : 

الجيش ، األسطول البحري ، القوات 
 الجوية ، مشاة البحرية أو 

 خفر السواحل

    

    

    

  
    

 
 

 توقيع الوالد/ة أو الوصي _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ 
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و ناشفيل العامة و نموذج الموافقة  معلومات اإلنسحاب من إستبيان مدارس مت 
 السلبية 

ي العام الدراسي  الالرجاء إكمال هذا النموذج فقط إن كنت 
و ناشفيل العامة فر ي تجري  ها مدارس متر

 .  2021-2020تأذن لطفلك بأن يأخذ اإلستبيانات النر

ت اإلنسحاب ، الرجاء إرجاع هذا النموذج بعد التوقيع عليه إىل مدرسة الطالب .   إذا اختر

 

ر  2021-2020خالل العام الدراسي  و ناشفيل العامة بإجراء إثني 
ة ) ، تقوم مدارس متر ( دقيقة لطالب الصف الثالث فما فوق . تساعدنا هذه 20-10إىل ثالثة إستبيانات قصت 

ي طفل
ي هذه اإلستبيانات طوعية . كما و يمكنك أن تعقر

ي أي وقت من أخذ هذه اإلستبيانات اإلستبيانات عىل معرفة الكثت  عن طالبنا و تصوراتهم عن المدارس . مشاركة طفلك فر
ك فر

ي اإلستبيان . بيان . باإلضافة إىل ذلك يمكن لطفلك أن يختار أن يأخذ اإلستبيان بأكمله أو يجيب عن سؤال بعينه . لن يكون هناك عقوبة إذا إختار طفلقبل إجراء اإلست
 ك أن ال يشارك فر

 إستبيان/إستبيانات بيئة المدرسة
ر بيئة و ثقافة المدرس ر ، الغرض من إستبيان بيئة المدرسة هو مساعدتنا عىل تحسي  ي المدرسة ، بما فيه العالقات مع المدرسي 

اته فر ة . سوف يسأل اإلستبيان طفلك عن خت 
 اإلرتباط بالمدرسة ، التصورات عن السالمة ، و بيئة المدرسة اإلجمالية . إكمال اإلستبيان ال ينطوي عىل أي مخاطر عىل طفلك .  

ي و الرفاهية
 إستبيان الحي السكن 
ي و الغرض من إستبيان ال

ي حي السكنر
اته فر ات الطالب خارج المدرسة لكي نقوم بدعم رفاهية الطالب . سوف يسأل اإلستبيان طفلك عن خت   عن خت 

الرفاهية هو أن نعرف أكتر
ي ، مع أصدقائه ، و تطورهم اإلجتماعي اإلنفعاىلي . إكمال اإلستبيان ال ينطوي عىل أي مخاطر عىل طفلك . يتم إدارة هذه اإل 

نت من حيه السكنر ستبيانات بشكل آمن عىل اإلنتر
حول الخصوصية )رسية المعلومات( متوفرة عىل الموقع  Panorama Education. سياسة مؤسسة  Panorama Educationقبل مؤسسة 

www.panoramaed.com/privacy  .  

نت من قبل مؤسسة  ي .  Panorama Educationيتم إدارة هذه اإلستبيانات بشكل آمن عىل اإلنتر
إجابات طفلك سوف يتم ربطها برقم الطالب الخاص به و يتم حفظها بأمان و رسية فر

و ناشفيل العامة و مؤسسة  ي حال أبلغ الطالب عن إيذاء نفسه ، أو إيذاء  Panorama Educationمكتب البحوث التابع لمدارس متر
. بالرغم من أننا ال نسأل عن هذه األمور ، إال أنه فر

ي هذا اإلستبيان ، فإن الخصوصية )رسية المعلومات( سوف تنتقض لغرض وحيد و هو حماية الطالباآلخرين ، أو عن 
و اآلخرين من اإليذاء .  سياسة مؤسسة  آخرين يقومون بإيذائه فر

Panorama Education  حول الخصوصية )رسية المعلومات( متوفرة عىل الموقعwww.panoramaed.com/privacy  . 

دة للمدرسة أو مو 
ِّ
و ناشفيل العامة نتائج اإلستبيان بشكل مجاميع عىل مستوى المدرسة من دون ذكر أي معلومات محد ي اإلدارة التعليمية ، و قد نقوم سوف تتقاسم مدارس متر

ظقر
و ناشفيل العامة بتقديم إجابات فردية م ي تم جمعها مع العامة . قد تقوم مدارس متر

ر . و قد يتم بتقاسم المعلومات النر ر الخارجيي  دة للباحثي 
ِّ
ن اإلستبيان دون ذكر أي معلومات محد

ي أرشيف مؤسسة 
ي تم جمعها من اإلستبيان فر

ي ال تحتوي عىل معلومات الطالب و النر
 Inter-University Consortium for Political and Social Researchحفظ البيانات النر

(ICPSR وع  .  The Nashville Longitudinal Study of Youth Safety and Wellbeing(  كجزء من مشر

ي مدرسة طفلك ق
نت أو فر  بل موعد بدء إجراءه . سوف تتلقر رسالة صوتية هاتفية قبل إجراء أي إستبيان . سوف نقدم لك الفرصة لإلطالع عىل كل إستبيان عىل اإلنتر

 

ت اإلنسحاب ، الرجاء إكمال النموذج عىل الصفحة الت   الية و التوقيع عليه . إذا اخت 



و ناشفيل العامة و نموذج الموافقة السلبية )يتبع(  معلومات اإلنسحاب من إستبيان مدارس مت 

و ناشفيل العامة ألي سبب من األسباب ، الرجاء التأشت  عىل المرب  ع/ات التالية ، إ   نإ ي إستبيانات مدارس متر
قيع كمال النموذج و التو كنت ال ترغب أن يشارك طفلك فر

ونية إىل الدكتورة  ي  Laura Stiver Walshعليه ، و إرجاعه إىل مدرسة طفلك . أو يمكنك إرسال رسالة إلكتر
وبر يد اإللكتر                                 عىل الت 

laura.stiver-walsh@mnps.org  . عىل أن تحتوي عىل اسم طفلك ، تاري    خ الميالد ، المدرسة ، و الصف 

  ي عىل هذا المرب  ع ، إىل
ي ال أعطي اإلذن لطفىلي تفيد إشاربر

و ناشفيل العامة .  أنن  ي مدارس متر
 بأخذ استبيان بيئة المدرسة فر

  ي عىل هذا المرب  ع ، إىل
ي ال أعطي اإلذن لطفىلي تفيد إشاربر

و ناشفيل العامة .  أنن  ي مدارس متر
ي و الرفاهية فر

 بأخذ استبيان الحي السكنر

 

ي حال عدم سماحك لطفلك بأخذ اإلستبيانات المبينة أعاله . الرجاء معرفة أن
 ك تحتاج إىل ملء هذا النموذج و إرساله فقط فر

 

 : )  ___________________________________________________________________________________ اسم الطالب )األول ، األوسط ، األخت 

 ______________________________________________________________________________________________________ اسم المدرسة : 

 تاري    خ ميالد الطالب )الشهر/اليوم/السنة( : ______ /______ /______ 

 

 التاري    خ __________________  توقيع الوالد/ة أو الوصي _____________________________________________________________ 

 

ي العام الدراسي 
و ناشفيل العامة ف  ي تجري  ها مدارس مت 

. أما الباحثون أو مقّيمو  2021-2020هذا النموذج يرسي فقط عىل اإلستبيانات المدرجة أعاله و الن 
امج من داخل اإلدارة التعليمية أو خارجها ، فيجب عليهم تقديم طلب الحصول عىل موافقة  منفصلة إلجراء أي إستبيان تقوم اإلدارة التعليمية أو المدرسة التر

  بالمصادقة عليه . 

 

 

 

 

 

 



 
و ناشفيل العامة و ارجعه إىل مدرسة كل طفل .  ي أرستك يحضر مدارس متر

 الرجاء التوقيع عىل نموذج واحد لكل طفل فر

 
 

 

 تفضيل/إختيار اإلنسحاب
 

 أن يحصل الطالب عىل الخدمات .  ال ترغبإن كنت  فقطالرجاء التوقيع تحت البيانات التالية 

امج التالية ، الرجاء إرجاع هذا النموذج بعد التوقيع عليه إىل مدرسة الطالب .  ت أن تنسحب من خدمات أحد الت   إذا اختر

 

 

 اإلنسحاب من خدمات استخدام التكنولوجيا

ي اإلدارة التعليمية .  وقع هنا فقط إن كنت ال ترغب أن تسمح للطالب أن يحصل عىل خدمات
نت فر  اإلنتر

و ناشفيل العامة )راجع  ي مدارس متر
( . و أنا أفهم www.mnps.org/handbook-policies-and-proceduresلقد قرأت الئحة اإلستخدام المقبول للتكنولوجيا فر

ي ال تمتلك 
ي كل أنحاء العالم  و النر

نت عبارة عن مجموعة من شبكات الكمبيوتر فر ي بأن اإلنتر
و ناشفيل العامة السيطرة عىل المحتويات الموجودة فيها أو فر مدارس متر

ي ي
و ناشفيل العامة سوف تقوم بجهود خالصة لحجب المواد المرفوضة عىل المواقع النر ي أفهم بأن مدارس متر

نت هذه . كما و إبر ستطيع طالب مدارس مواقع اإلنتر
و ناشفيل العامة من الدخول إليها ولكن قد ال ت نت و شبكة متر  . لذلك ، فأنا أمنع طفىلي من الوصول اىل اإلنتر

ً
حجب هذه الجهود المحتوى غت  المرغوب فيه كليا

و ناشفيل العامة عىل أن معلومات اإلدارة التعليمية .  ي لمدارس مت 
نت . عدم إكمالك لنموذج اإلنسحاب من خدمات ال أعطي موافقن  تمنح طفىلي الوصول إىل اإلنتر

ي اإلدارة التعليمية . استخدام التك
نت فر ي الوصول إىل شبكة اإلنتر

 نولوجيا و التوقيع عليه يفيد باإلشارة إىل أن الطالب له اإلذن فر

 

 توقيع الطالب ___________________________________________________________________   التاري    خ __________________ 

 

 _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ توقيع الوالد/ة أو الوصي 

 

 

 اإلنسحاب من استخدام الكمبيوتر المحمول/الجهاز

ترغب أن تسمح للطالب بأن يحصل عىل كمبيوتر محمول أو أجهزة مشابهة إلستخدامها داخل و خارج الحرم المدرسي ألغراض تتعلق بفرص  ال وقع فقط إن كنت
 التعليم الرقمي و التعليم عن بعد . 

/التع و ناشفيل العامة المتعلقة بإستخدام الكمبيوتر المحمول/الجهاز للتعلم الرقمي لم عن بعد )راجع النص الكامل باألسفل( . قد تقوم لقد قرأت إرشادات مدارس متر
و ناشفيل العامة بتوفت  كمبيوترات محمولة أو أجهزة مشابهة ألغراض تتعلق بفرص التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد داخل و خا

رج الحرم المدرسي . هذه مدارس متر
ي تو الكمبيوترات المحمولة أو األجهزة المشابهة سوف تستخدم مرشحات اإل 

نت النر و ناشففنتر ي رها مدارس متر
ر فر اإلستخدام المقبول  سياسةيل العامة ، كما هو مبي 

ي لللتكنولوجيا .  لذلك ، فأنا أمنع طفىلي من الحصول عىل /كمبيوتر محمول/جهاز لغرض التعليم الرقمي و التعليم عن بعد . 
و ناشفيل ال أعطي موافقن  مدارس مت 

إلشارة إىل تعت  طفىلي كمبيوتر محمول أو جهاز مشابه . عدم إكمالك لنموذج اإلنسحاب من استخدام الكمبيوتر المحمول/الجهاز و التوقيع عليه يفيد با العامة عىل أن
 أن الطالب له اإلذن باستعارة جهاز لغرض اإلستخدام داخل و خارج الحرم المدرسي . 

 
/التعلم عن بعد )النص الكامل(إرشادات إستخدام الكمبيوتر المحمول/الجهاز ل  لتعلم الرقمي

و ناشفيل العامة بتوفت  كمبيوترات محمولة أو أجهزة مشابهة للطالب ألغراض تتعلق بالتعليم الرقمي أو التعليم عن بع
د داخل و خارج الحرم قد تقوم مدارس متر

ي تقييد حصول طفله عىل كمبيوتر محمول
ر
أو جهاز مشابه أن يكمل و يوقع عىل نموذج اإلنسحاب من استخدام الكمبيوتر  المدرسي . يجب عىل أي وىلي أمر يرغب ف

 المحمول/الجهاز و إرجاعه إىل مدرسة طفله . 

أنك مبيوتر محمول/جهاز و عدم إكمالك لنموذج اإلنسحاب من استخدام الكمبيوتر المحمول/الجهاز و التوقيع عليه يفيد باإلشارة إىل أن الطالب له اإلذن باستعارة ك
 توافق عىل و تقر بما يىلي : 

ي جميع األوقات ، مالم يتم نقل الملكية بخالف ذلك . )"نحن"(  .1
و ناشفيل العامة بحق ملكية األجهزة فر الطالب ، الوالد/ة ، أو الوصي  -تحتفظ مدارس متر

ي يتم تنص
امجيات النر ي الجهاز أو تراخيص الت 

عي ال نملك أي مصلحة ضمانية أو حصة ملكية فر
يبها . يشمل الجهاز ما يىلي : أ( كمبيوتر محمول  ب( مهابي  الشر

 الطاقة )الشاحن( . 



ي تلحق به . هذه المسؤولية المالية ال تتجاوز  .2
ار النر  دوالر .  400نحن مسؤولون من الناحية المالية عن فقدان الجهاز ، أو رسقته ، أو األضر

ي موعد أقصاه يكون الجهاز بحوزة الطالب لما تبقر من العام الدراسي و  .3
 .  2021يونيو/حزيران ،  1يجب تسليمه فر

ة بمرفق من مرافق تصليح الكمبيوترات .  .4 ر الجهاز ، سوف نقوم بإرجاعه . لن نحاول القيام بتصليح الجهاز أو اإلتصال مبارسر ي حال تضر
 فر

ي حال قيامنا بتنصيب برنامج أو تعديل الجهاز ، األمر الذي ينتج عنه تعطيل عمل الجهاز ، نكون  .5
ر مسؤولفر  من الناحية المالية لتعويض اإلدارة التعليمية عن ي 

 التكلفة النقدية للتصليح . 

ر به ، يكون من مسؤوليتنا أن نقوم بإبالغ أ .6 ي حال فقدان الجهاز ، رسقته ، أو إلحاق الضر
 فر

ً
ر مكتبة المدرسة ، المدرس ، المدير ، أو المدير المساعد فورا مي 

 بذلك . 

ي حال طلب المدير أو المدرس ذلك .   .7
 يتم إرجاع الجهاز و مهابي  الطاقة )الشاحن( فر

ي حال لم يتم إرجاع الجهاز إىل المدرسة عند طلب المدرس أو المدير أو عند إنهاء إلتحاق الطالب بالمدرسة ألي سبب م .8
ن األسباب ، نحن نوافق عىل دفع فر

ة ال تتجاوز   عنه خالل فتر
ً
اء جهاز آخر عوضا و ناشفيل العامة بتقديم بالغ  30كلفة رسر  عن ذلك ، نحن نعلم و نقبل أن تقوم مدارس متر

ً
 . فضال

ً
 تقويميا

ً
يوما

ي إرجاع الجهاز و المواد المرفقة معه أو دف
ي حال أخفقنا فر

طة بشقة ممتلكات فر ة إىل الشر  يوم تقويمي .  45ع ثمنها خالل فتر

ي تستخدم لغرض التدريس يتم تق .9
ر لغرض التأكد من مالئمتها .  يجب أن يكون بعلم األرس أنه عندما يتم ربط أجهزة يجميع المواقع النر يمها من قبل الموظفي 

ي يزورها الطالب .  و لكن ال يزال يتوجب عىل األرس أن
و ناشفيل العامة بشبكة البيت الشخصية فإنها معدة لغربلة المواقع النر تناقش أهمية  مدارس متر

نت .  السالمة ، المسؤولية ، و  ام عىل اإلنتر  اإلحتر

و ناشفيل العامة . عند إستخدام األجهزة التا .10 ي األجهزة التابعة لمدارس متر
ر و حماية البيانات المخزونة فر و المستخدمون مسؤولون عن تأمي  بعة لمدارس متر

ي أن عىل الطالب أن يقوموا باستخدام فقط األدوات الرقمية المعتمدة م
و ناشفيل العامة ناشفيل العامة ، فهذا يعنر ن قبل مدارس متر

(www.mnps.org/digitaltools ي حال اختار الطالب
( و أن يتبعوا اإلرشادات الخاصة بكل أداة من هذه األدوات عند استخدام حسابات الطالب . فر

نت غت  المدرجة عىل القائمة المعتمد و ناشفيل العامة ، فإن مدارس إستخدام األدوات الرقمية أو الدخول إىل مواقع الخدمات عىل اإلنتر ة من قبل مدارس متر
و ناشفيل العامة غت  مسؤولة عن رسية البيانات أو أي شواغل أمنية قد تنشأ منها .  

 متر

و ناشفيل العامة .  .11 و ناشفيل العامة القدرة عىل مراقبة إستخدام األجهزة العائدة لها لضمان توافقها مع سياسات مدارس متر ن نعلم ، و نح لدى مدارس متر
و ناشفيل العامة إىل مراقبة األجهزة العائدة لإلدارة التعليمية ، أننا ال نتوقع الكثت  من رسية البيانات عند إ

ستخدام األجهزة العائدة بسبب حاجة مدارس متر
و ناشفيل العامة . نحن نعلم أنه يتوجب عىل الطالب أن يستخدموا األدوات الرقمية المعتمدة من و ناشفيل العامة لحماية  لمدارس متر قبل مدارس متر

ي و تفتي
 عن ذلك ، نحن عىل دراية أن األجهزة قد يتم إستعادتها بشكل عشواب 

ً
 شها . بيانات الطالب من إطالع جهات أخرى عليها بدون إذن . فضال

عي أن يستخدم الجه .12
 من قبل الطالب . يجوز للوالد/ة أو الوصي الشر

ً
ي از فقط لغرض مساعدة الطفل الجهاز يجب استخدامه حضيا

 دراسته التعليمية . فر

ي ، و تسجيل الفيديوهات .  .13
ر قبل قيامها بالتقاط الصور ، التسجيل الصوبر و ناشفيل العامة عىل موافقة المشاركي 

 سوف تحصل مدارس متر

ي د .14
ي اإلستخدام المقبول للتكنولوجيا الموجودة فر

و ناشفيل العامة فر ي جميع األوقات .  يتم تطبيق سياسة مدارس متر
 ليل الطالب و الوالدين فر
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 ___________________________________________________________________________ : )  اسم الوالد/ة أو الوصي )األول ، األوسط ، األخت 
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 توقيع الوالد/ة أو الوصي _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ 
 

 

 



 العمل اإلجتماعي المدرسي نموذج اإلنسحاب من خدمات 

 أن يحصل عىل خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي . بأن تسمح لطفلك ال ترغب وقع هنا فقط إن كنت 

ي استثناء طفىلي من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي )
( . ال يستطيع طفىلي أن يحصل عىل www.mnps.org/handbook-policies-and-proceduresأرغب فر

و ناشفيل العامة عىل تقديم خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي لطفىلي . خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي .  ي لمدارس مت 
ي تكملة و  ال أعطي موافقن 

إخفاقك فر
 ول إىل و استخدام خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي . توقيع نموذج اإلنسحاب من خدمات العمل اإلجتماعي المدرسي  سيشت  إىل أنك تسمح لطفلك بالوص

 

 توقيع الوالد/ة أو الوصي _____________________________________________________________  التاري    خ __________________ 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
و ناشفيل العامة و  ي أرستك يحضر مدارس متر

 ارجعه إىل مدرسة كل طفل . الرجاء التوقيع عىل نموذج واحد لكل طفل فر

 
 

 

  نموذج اإلذن
 

اخيص ،   للمزيد من المعلومات حول السياسات المتعلقة بهذه اإلذونات و الت 
  .  www.mnps.org/handbook-policies-and-proceduresراجع 

 
ي المجاالت المؤرسر عليها باألسفل : 

 أوافق عىل أو أرفض مشاركة طفىلي فر
 

 كال نعم 

 اإلعالم*وسائل 

ي 1 
ر
ي ذلك تقديم التكريم ف

ر
ي العلن بما ف

ر
و ناشفيل العامة بتكريم طفىلي ف

. أعطي اإلذن لمدارس متر

 وسائل اإلعالم . 

  

ي 2
ي فيديو لغرض النشر فر

و ناشفيل العامة بمقابلة طفىلي ، تصويره أو تسجيله فر
. أعطي اإلذن لمدارس متر

نت ، و جميع األشكال   األخرى لوسائل اإلعالم . المطبوعات ، عىل اإلنتر

  

و ناشفيل العامة بالسماح لوسائل اإلعالم اإلخبارية و وسائل اإلعالم غت  3
. أعطي اإلذن لمدارس متر

ي فيديو . 
و ناشفيل العامة بمقابلة طفىلي ، تصويره أو تسجيله فر

 التابعة لمدارس متر

  

ض أنك تمنحها اإلذن ب و ناشفيل العامة مع التأشت  عليه ، فإن اإلدارة التعليمية سوف تفتر ي حال عدم تسليمك هذا النموذج لمدارس متر
ر *فر المجالي 

ر أعاله و أنك ال تمنحها اإلذن بالمجال الثالث ، أي التصوير أو التسجيل الرقمي من قبل القنوات اإلخبارية ي المبيني 
وسائل اإلعالم غت  و  األول و الثابر

و ناشفيل العامة .   التابعة لمدارس متر

 الفحوصات الصحية

ي فحوصات السمع ، النظر ، الطول ، الوزن ، و ضغط الدم . 
   أعطي طفىلي اإلذن بالمشاركة فر
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 العنوان: ______________________________________________________________________________  رقم الشقة/الوحدة: _________________ 

يدي : _______________________ المدينة : _____________________________________________   ____________  الوالية : ______________  الرمز الت 

ي : ______________________________________________________________ 
وبر يد اإللكتر ______ رقم الهاتف : ____________________________  الت 

  

 

 ___________________________________________  التاري    خ __________________ توقيع الوالد/ة أو الوصي __________________ 
 
 


