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 نموذج موافقة وتصريح الوالد 
 لمدارس توليدو الحكومية

 
توقيع النموذج ووضع  قبلأو ملء كل قسم بالكامل /الرجاء الكتابة بوضوح ومراجعة و. وإكمال وتوقيع نموذج واحد لكل طالب في العائلةبعناية  الرجاء القراءة

 .التاريخ عليه
 

____________________________________________________ ______________________ ______ 
 الصف المدرسة ( األخير، األول، الحرف األول من االسم األوسط:  الرجاء الكتابة بوضوح)اسم الطالب 

 

 اإلذن بالتواصل باستخدام البريد اإللكتروني . أوال
 

أقهم أن عنوان بريدي اإللكتروني سيظل سرياً ولن يتم . تواصل معي من قبل أعضاء طاقم المدرسة عن طريق البريد اإللكترونيعلى ال( أو ال أوافق)أوافق 
األوصياء على المشاركة في أي وكل أنواع /يشجع مجلس التعليم الوالدين. أو المدرسة/منحه أو استخدامه ألي أغراض بخالف المعلومات المتعلقة بالمنطقة و

 .واصل التي من شأنها أن تحسن من إمكانات الطالب للنجاح في المدرسةالت
 

أين نضع عنوان . وعند توقيعك بالموافقة على هذا المستند، يجوز ألعضاء طاقم المدرسة استخدام عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته على نموذج التسجيل
 البريد اإللكتروني؟

  
 ليس لدي عنوان بريد إلكتروني في هذا الوقت –غير محدد ]  [  لىال أوافق ع]  [  أوافق على]  [ 

 اإلذن بعرض الصور أو التسجيالت الصوتية أو الفيديوهات أو الصور اإللكترونية أو األعمال الفنية أو القصص  .ثانيا
 

و مواد أصلية مكتوبة أو أعمال فنية أو غيرها من األعمال التي يقدمها   صوتية أو فيديو أو صور إلكترونية لطفلي أتسجيالت على استخدام صور أو ( أو ال أوافق)أوافق 
بارية أو فيديو أو طفلي خالل مدة اإلرشاد من قبل منطقة المدرسة خارج المدرسة لعرض أو عرض عام أو النشر أو وصعها في مواد دعائية أو إعالنات أو قصص إخ

أفهم أن اسم طفلي . أو صفحات التواصل االجتماعي أو التلفزيون أو األقراص أو االسطوانات/شبكة الخاص بالمنطقة وتشجيالت صوتية أو غيرها من الوسائط على موقع ال
قامة للمجتمع أو لآلباء أو حتى في فعاليات م/كما افهم أن كل الطالب قد يتم تصوريهم أو تسجيلهم بالفيديو في فعاليات متاحة للجمهور .الكامل قد يستخدم مع هذه العروض

مدارس توليدو الحكومية أو تملك  خارج مباني المدرسة مثل العروض الفنية والرحالت الميدانية والحفالت الموسيقية والنزهات والمناسبات الرياضية وما إلى ذلك  ال تتحكم
 .أي مسؤولية تجاه التقاط صور أو فيديوهات في هذه الفعاليات

 .رات اآلباء فيما يتعلق بخيارات صور الكتيب السنوي للمدرسةلن يؤثر هذا النموذج على اختيا:  ملحوظة

 ال أوافق]  [  أوافق]  [ 

 معلومات الدليل  .الثالث
 

اية من أجل حم. وتعرف هذه المعلومات باسم معلومات الدليل". اهتمامات تعليمية قانونية"قد يتم اإلفصاح عن بعض السجالت المدرسية لطفلك بدون موافقتك لمنظمات ذات 
التخرج، مجال الدراسة الرئيسي، المشاركة في /االسم، الصورة، تواريخ الحضور: خصوصية وأمان الطالب، تم تحديد معلومات دليل مدارس توليدو الحكومية كما يلي

   .األلعاب الرياضية واألنشطة، الطول، الوزن، الجوائز المستلمة
 [الطالب ي : قسم الحكومية توليدو مدارس مجلس سياسة كتيب في وخصوصيتها التعليمية سرةاأل حقوق قانون الحقوقالمبينة في إشعارات راجع] 

 

بما في ذلك منظمات الدعم المحلية، واإلعالم، والكتب السنوية، والجامعات، ومجندي الجيش )إذا كنت ال تريد اإلفصاح عن كل أو جزء من المعلومات أعاله ألي شخص 
 .في أدناه" أوافق ال"اإلفصاح عنها في منطقة  تريد الالتي  نوع المعلومات، فعليك تحديد (وما إلى ذلك

 

 :ال أوافق على إعطاء أي معلومات لال أوافق، ]  [  أوافق]  [ 

 أي مجموعة أو فرد]  [ 

 الجامعات أو معاهد ما بعد الثانوي]  [ 

 مجندو الجيش]  [ 

 وكاالت التوظيف، الشركات، األعمال]  [ 

 خارج مدارس توليدو الحكوميةمدارس ]  [ 

 _______________________رقم هوية الطالب    



 
 
 2من  2صفحة 
 

 االستخدام المقبول للطالب، واإلنترنت والبريد اإللكتروني .رابعا
 

 موافقة الطالب
دام وإذا قمت بخرق أو إساءة استخ. لقد قرأت وفهمت وأوافق على االلتزام بشروط سياسة سالمة االستخدام المقبول والبريد اإللكتروني واإلنترنت لمدارس توليدو الحكومية

ها وقد يتم اتخاذ إجراء وصولي لشبكة كمبيوترات مدارس توليدو الحكومية أو اإلنترنت بأي شكل، فأنا أفهم وأوافق على أن امتيازات الوصول الخاصة بي قد يتم سحب
 .تأديبي من قبل المنطقة بحقي( إجراء)

 ________/______/______:التاريخ ________________________________________________توقيع الطالب
ً  11أنا تحت سن ]  [  ( في األقواس الصحيحة” X“ضع عالمة )المستخدم   عاماً أو أكثر 11أبلغ من العمر ]  [  عاما

 
 

 ( عاما   81وصي الطالب تحت عمر /يقرأها ويوقع عليها والد)موافقة الوالدين 

     

أت وفهمت وأوافق على أن طفلي أو القاصر تحت رعايتي سيلتزم بشروط سياسة سالمة االستخدام المقبول والبريد بصفتي والد أو الوصي القانوني للطالب أعاله، لقد قر
وأفهم أنه ليس من الممكن للمنطقة تقييد الوصول . اإللكتروني واإلنترنت لمدارس توليدو الحكومية لوصول الطالب لشبكة كومبيوترات مدارس توليدو الحكومية أو اإلنترنت

عالوةً على ذلك، أقبل بالمسؤولية الكاملة لإلشراف على استخدام .  ل المواد المسيئة والمثيرة للجدل وأفهم أنني مسؤول عن التزام طفلي أو القاصر تحت رعايتي بالسياسةلك
 .طفلي أو القاصر تحت رعايتي لحساب وصوله إذا وعندما ال يكون هذا الوصول في اإلطار الخاص بالمنطقة

 
 .أو اإلنترنتبه أمنح اإلذن لطفلي أو القاصر تحت رعايتي باستخدام الحساب الموافق عليه من المبنى للوصول لشبكة كمبيوترات مدارس توليدو الحكومية وبموج

 
 (]لالستخدام المقبول واإلنترنت){ ال أمنح موافقتي]  [  (لالستخدام المقبول واإلنترنت)أمنح موافقتي ]  [ 

        
 .في السماح لطالبي بالحصول على حساب بريد إلكتروني بأرغ]  [ 
 .*في حصول طالبي بالحصول على حساب بريد إلكتروني ال أرغب]  [ 

 .اإللكتروني البريد خيار على الحصول من سيمنعهم ولكن لإلنترنت، وصول على الحصول من الطالب يمنع ال الخيار هذا* 

 شهادة دليل الطالب . خامسا
 

قواعد وإرشادات وإجراءات وسياسات منطقة ( وأوافق على التأكد من دعم والتزام طالبي)وق والمسؤوليات المتعلقة بالطالب وأوافق على الدعم وااللتزام تجاه أفهم الحق
 .المدرسة كما تظهر في دليل الطالب

 
 .ويمكن كذلك الحصول عليه في مكتب المدرسة الخاص بطالبي tp://www.tps.orghtأقر بأن دليل الطالب متاح على اإلنترنت على 

 الحروف األولى من اسم الطالب ____________الوصي/الحروف األولى من اسم الوالد
 

 (التوقيعات)التوقيع  .سادسا

 

 _______/______/______: التاريخ ________________________________________________: الوصي/توقيع الوالد

 _______/______/______: التاريخ _______________________________________________________: توقيع الطالب
 عاما  أو أقل 81يبلغ الطالب من العمر ]  [ 

 

http://www.tps.org/

