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 المدارس العامة بمقاطعة بلتيمور

(Baltimore County Public Schools) 
 

 

 

في دليل المعلومات  إختيار ولي األمـر بعدم الُمشاركة  
 

 

يُنص قانون حقوق اأُلســرة التعليمي وقانون إحترام الخصوصية على أنه يحق للنظام التعليمي بأن ينشــر دلياًل للمعلومات يحتوي على 
ويحتوي دليل المعلومات على إسـم الطالب ، وعنوانه ، وتاريخ ميالده ، وُمشاركته في األنشطة . الطالب المنخرطين بالدراسة بيانات 

، تواريخ الحضور ، الدرجات العلمية ( إذا ما كان الطالب ُمشاركًا في أحد فرق المدرسة الرياضية)الرياضية الرسمية ، الطول والوزن 
 .جوائز التي حصل عليها الطالب الحاصل عليها ، وال

 

بنشر ( BCPS)واإلختيار بعدم الُمشاركة يعني أن ولي أمر الطالب المؤهـل  أو والديه ال يسمحون للمدارس العامة بمقاطعة بلتيمور 

أن يطلبوا ذلك كبياً أو أن يقوموا { أولياء األمور}وحتي يتمكن أولياء األمور من تحقيق رغبتهم ، يجب على الوالدين  .معلومات الطالب 

من  { تشرين األول}المدرسة بتاريخ ال يتجاوز األول من شهر أكتوبر { ناظر}بإستكمال الطلب الُمرفقة  أدناه ، وإرسالها إلى عناية ُمدير 

 .يوماً من تسجيل الطالب بدليل المعلومات ( 03)لي أو خالل ثالثين العام الدراسي الحا

 

 الطــلب الخاص بتفضــيل الوالدين لعدم الُمشاركة في دليل المعلومات 

 

بأن تنشــر إسم طفلك ، أو عنوانه ، أو أرقام هواتفه لجهات تجنيد ( BCPS)أنت ال تسمح للمدارالس العامة بمقاطعة بلتيمور  .1

 .بالجيش الُمتطوعين 

بأن تنشــر إسم طفلك ، أو عنوانه ، أو أرقام هواتفه لهيئات التعليم (  BCPS)أنت  ال تسمح للمدارالس العامة بمقاطعة بلتيمور  .2

 .العالي مثل الُكليات والجامعات ، أو مدارس التعليم المهني 

مات الخاصة بطفلك والموجودة بدليل المعلومات بأن تنشــر المعلو( BCPS)أنت ال  تسمح للمدارالس العامة بمقاطعة بلتيمور  .0

ومجالس الوالدين الكشافة ،  ونوادي ،(YMCA)، ونوادي الرجال الرياضية " نوادي اآلوالد والبنات"للُمنظمات والهيئات مثل 

 .و جهة أعمال أو شركات الُكتب السنوية والتي تقوم بتصوير الطالب بالمدارس ، أو أية هيئة أُخــرى ، أ( (PTAوالُمدرسين 

بأن تنشــر البيانات الخاصة بطفلك والموجودة بدليل ( BCPS)أنت ترفض أن تسمح للمدارس العامة بمقاطعة بلتيمور  .4

 .المعلومات ألي شخص أو جهة مهما كانت 

_____________________________________________________________________________________ 
 مدرسة طفلك{ إرساله}الُجــزء التالي وإعادته رجــاء إستكمال 

 

 الطــلب الخاص بتفضــيل الوالدين لعدم الُمشاركة في دليل المعلومات للعام الدراسـي 
2013-2014 

 اإلســـم األول للطالــب  إ
 

  {إسم العائلة}إســـم الطالب األخــير 

            
 المدرســة الجنــس إســم الُمدرس

                  
 

 رجــاء اإلختيار            من العبارات  التالية أي من التعليمات التي تود توجيهها إلي اإلدارة التعليمية بنقماطعة بالتيمور أختيــاررجــاء 

 

  .ال ُتعطي إسم طفلي ، أو عنوانه ، أو رقم هاتفه إلى أي من جهات التجنيد التطوعي بالواليات المتحدة .1

   .ال ُتعطي إسم طفلي ، أو عنوانه ، أو رقم هاتفه إلى أي من هيئات التعليم العالي  .2

أو  ، ال تعطي بيانات طفلي الموجودة بدليل المعلومات ألي من منظمات أولياء األمور ، أو المدرسين ، أو الطالب .0
 .  الطالب السابقين ، أو جهات األعمال، أو الهيئات ، أوأية مجموعة من الجهات المذكورة 

 

  .ال تعطي بيانات طفلي الموجودة بدليل المعلومات إلي أس شخص أو أية جهة  .4

 
 توقيــع ولي األمــر التاريــــــــخ

       

 رجـــــاء قــراءة البيانات الموجودة بالجانب اآلخــــر 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات رجــاء اإلتصال بالسيدة )إبريل ك لويــس ، مديرة ، مكتب السالمة بالمدرسـة(
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العامة بمقاطعة بلتيمــورالمدراس   
 

 إختيار أولياء األمور بعدم المُشاركة في حمالت الدعاية الهاتفية ، وفي الملكية الفكـرية 
 

ته لو كنت ال تريد لطفلك أن يُشارك في الحمالت الدعائية الهاتفية ، أو ال تريد لطفلك أن يتم تصويره ، أو أخذ مقاطع فيديو أو تسجيل صو

تي تنظمها المدرسة ، أو  لو كنت ال تريد لمنتجات طفلك الفكرية بأن تُنشــر ، أو أن يُعاد إنتاجها ، أو عرضها ، فإنهخالل األنشطة ال  

".تفضيل عدم الُمشاركة"يجب عليك إختيــار    

 

 حتى يُمكنك إختيار عدم الُمشاركة يعني أنك ال تريد لطفلك أن ستخدم حمالت الدعاية الهاتفية أو أنك ال تريد لمنتجات طفلك الفكرية أن

األمور  إختيار أولياء" بتعبئة إستمارة يجب عليك أن تُقدم طلبك مكتوباً أو أن تقوم  .تُنشــر ، أو إعادة إنتاجها ، أو أن يتم عرضها في أي مكان 
ثُم يجب أن تُرسل طلبك إلى عناية مدير مدرسة طفلك بتاريخ ال يتجاوز األول من  "بعدم الُمشاركة في حمالت الدعاية الهاتفية ، وفي الملكية الفكـرية

يك وتُفصح عن إحتيارك ، فهذا إن لم تُعبر عن لرأ. يوماً من نسجيل طفلك بالمدرسة ( 03)من العام الدراسي ، أو خالل ثالثين { تشرين األول}أكتوبر 

(BCPS) معناه أنك تُعطي إذناً بأن يُشارك طفلك في الحمالت الدعائية الهاتفية ، ومعناه أنك تمنح اإلدارة التعليمية بمقاطعة بالتيمور إذناً لتنشر ممتلكات  

.طفلك الفكرية وعرضها   

 

متصل { حاسب آلي}فهذا معناه أنه لن يسمح لطفلك بإستخدام أي كمبيوتر  إن كنت ال تريد لطفلك أن يستخدم الدعاية الهاتفية بالمدرسة ، .1

ئة بالشبكة العنكبوتية للمعلومات ، وهذا يعني أنه لن يتمكن طفلك من الوصول إلى المصادر األلكترونية أو إستخدام األنظمة الُمرخصة للهي

رسين سوف يستخدمون الدعاية الهاتفية للصف الدراسي بالكامل ، وبالرغم من هذا ، فإن المد.   (BCPS) التعليمية بمقاطعة بالتيمور

 .والعروض ، وكل الوسائل التعليمية األُخرى في تدريس موادهم 

إن كنت ال تريد لطفلك أن تؤخذ صوره ، أو تصويره بالفيديو ، أو تسجيل صوته ، أو أن يتم تعريفه بإسمه ، فهذا معناه أن صور طفلك لن  .2

، أو كتب الذكريات ، أو فيديوهات " كتاب الطالب السنوي"ولن تصبح صور طفلك ُجــزءاً من . مكان بالمدرسة  يتمك عرضها في أي

ولن يتم . الذكرى ، أو الفرق الرياضية ، أو اآلندية الطالبية اإلجتماعية ، أو في أية مواد الكترونية يتم نشرها الشبكة العنكبوتية للمعلومات 

ئه من الطالب ، ولن تنشر في صور الصف الدراسي  التي يتم تصويرها بواسطة الطالب اآلخرين ، أو نشر صورة طفلك مع زمال

 .بالمدرسين ، أو بواسطة المصورين الُمحترفين ، أو بواسطة أي من موظفي الشركات األخرى 

تعرض ممتلكات طفلك الفكرية والتي قام بإنتاجها خالل أن تنشر ، أو تنتج ، أو أن   (BCPS) إن كنت ال تريد للهيئة التعليمية  بمقاطعة بالتيمور .0

التجارية ، األنشطة التعليمية بالعام الدراسي ، أو خالل األنشطة التعليميةن ، أو في المطبوعات الدورية ، أو النشرات اإلخبارية ، أو باألخبار 

المعلوماتي األلكتروني للمدرسة ، أو في مقاطع النشرات الُمختصرة ، فهذا معناه أن منتجات طفلك الفكرية لن يتم نشرها بالمدرسة أو على النظام 

ولن يتم تصوير طفلك بأي من موظفي المدرسة أو . أو في إنتاج الفيديوهات ، أو بالقناة التلفزيونية التعليمية ، أو في محطات التلفزيون التجارية 

 .م سواءاً منها الصوتية أو المرئية أي من طاُلبها ، وهي الصور التي يتم تقديمها لوسائل اإلعال

_____________________________________________________________________________________ 
 مدرسة طفلك{ إرساله}رجــاء إستكمال الُجــزء التالي وإعادته 

 
 

راسـي الطــلب الخاص بتفضــيل الوالدين لعدم المُشاركة في دليل المعلومات للعام الد  

2013-2014 

 إ اإلســـم األول للطالــب 
 

 { إسم العائلة}إســـم الطالب األخــير 

            
 المدرســة الجنــس إســم الُمدرس

                  
 

 رجــاء اإلختيار            من العبارات  التالية أي من التعليمات التي تود توجيهها إلي اإلدارة التعليمية بنقماطعة بالتيمور أختيــاررجــاء 

 

  .(BCPS)ال تسمح لطفلي بإستخدام وسائل اإلتصال اإللكترونية الخاصة بالهيئة التعليمية بمقاطعة بالتيمور  .1

ال تقم بنصوير طفلي ، أو تسجيله بمقاطع الفيديو ، أو تسجيل صوته ، أو التعريف بإسم طفلي ُمستخدماً إسمه األول أو إسم العائلة  .2
  .خالل األنشطة الدراسية التي ترعاها المدرسة ، أو أثناء العملية التعليمية 

 

ال تقم بنشر ، أو إنتاج ، أو عرض ممتلكات طفلي الفكرية والتي قام بإنتاجها خالل األنشطة التعليمية في أي نوع من أنوزاع  .0
  .نوات اإلعالم الخاصة اإلنتاج ، أو في النشرات الدورية ، أو أي من المطبوعات ، أو في ق

 

 
 توقيــع ولي األمــر التاريــــــــخ

       

 رجـــــاء قــراءة البيانات الموجودة بالجانب اآلخــــر 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات رجــاء اإلتصال بالسيدة )إبريل ك لويــس ، مديرة ، مكتب السالمة بالمدرسـة(
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