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 آپٹ آؤٹ فارموالدین کا معلوماتی ڈائریکٹری کو ترجیحاً خفیہ رکهنے کا 

 

. ہے  ےسکت  کر جاری  ڈائریکٹری  معلوماتی پر  طالب علموں   شده  ندراج اادارے   تعلیمی تحت،   کے  ایکٹ  پرائیویسی  اور  حقوق تعلیمی کے  خاندان 

  اگر)  وزن قد،   شرکت،  میں  کهیل اور   سرگرمی  کسی  تسلیم شده  پر  طور سرکاری   ِ  پیدائیش، تاریخ  پتہ،  نام،  کا میں طالب علم   ڈائریکٹری معلوماتی 

 . ہیں  شامل  انعامات  گئے  کئے حاصل   اور  ڈگری  تاریخ،  کی  حاضری ،(ہو کهالڑی  کا  ٹیم   کسی  وه

 

 کی   کو طالب علم( بی سی پی ایس)  پبلک سکولز  کاؤنٹی  بالٹیمور  طالب علم  ایک یا مستحق  سے  میں  والدین \ سرپرست کہ  ہے   مطلب  کا آؤٹ  آپٹ 

  فارم  گیا  دیا  میں  زیل  یا  درخواست  تحریری  اپنی آپ   لئے، کے  نشاندہی  کی  درخواست  اپنی. دیتے  نہیں  اجازت  کی  کرنے  جاری  معلوماتی ڈائریکٹری

 آپ   اگر. دیں کر   جمع  اندر  اندر  کے  دنوں  تیس  کے  داخلے  میں  سکول  کے  طالب علم  یا  تک  اکتوبر  یکم  کو  پرنسیپل  کے  ا س سکول  کے،  کر  پُر

 .ہیں  رہے دے  اجازت   کی  کرنے  جاری  ڈائریکٹری  کی معلوماتی  بچے  آپکے  کو  بی سی پی ایس آپ   تو  نہیں کرتے  اظہار  کا  ترجیحات  اپنی

  

فارم آؤٹ   آپٹخفیہ رکهنے کا  ترجیحاً   کا  والدین  لئے  کے  ڈائریکٹری  معلوماتی  

 

 . دیتے  نہیں اجازت   کی کرنے   فراهم  کو  ریکروٹرز  فوجی  امریکی  نمبر، ٹیلیفون   اور  پتہ  نام،  کا  بچے  اپنے  کو  بی سی پی ایس آپ . ۱

  کو  سکولوں ٹریڈ  یونیورسٹیوں یا   کالجوں،  جیسے  اداروں  اعلی تعلیمی  نمبر، ٹیلیفون   اور  پتہ نام،   کا بچے   اپنے  کو  بی سی پی ایس  آپ. ۲

 . دیتے  نہیں  اجازت کی   دینے

  وائے ایم سی ائے،  کلبز، کے   لڑکیوں  اور  لڑکے  ثالا مادارے   بهی  کسی ڈائریکٹری   معلوماتیکی  بچے  اپنے   کو  بی سی پی ایس آپ . ۳

  کرنے  فراهمکو  اور کاروباروں   اداروں دوسرے   یا\اور  یںہ  لیتی  میں تصاویر  وںسکول کہ  جو  کمپنیاں ، ( ساالنہ کتابچہ)ایئر بوک  سکاؤٹس، 

 . دیتے  نہیں اجازت  کی 

 . دیتے  نہیں اجازت   کی  کرنے جاری   بهی  کو  کسی  ڈائریکٹری  معلوماتی  کی بچے  اپنے  کو   بی سی پی ایس  آپ. 

 

.لوٹائیں  واپس میں  سکول  کے  بچے   اپنے  کے کر  مکمل  کو  حصے  ا س  براه کرم،   

فارم آؤٹ  آپٹ   خفیہ رکهنے کاترجیحاً   کا  والدین  لئے  کے  ڈائریکٹری  معلوماتی  

2013-2014 

:طالب علم کا خاندانی نام :طالب علم کا اپنا نام   

            

:سکول :جماعت  :استاد   

                  

 

 .کریں  نشاندہی  براه کرم                 .ہیں  کرتے  توقع  کی کرنے   درآمد  عمل  کو  بی سی پی ایس آپ   پر جس  کریں   نشاندہی کی  بیانات  اُن  براه کرم، 

  .نہیں کیا جائے کو  فراهم   (فوج میں بهرتی کروانے والے) ٹیلیفون نمبر،  امریکی  فوجی  ریکروٹرزمیرے  بچے  کا  نام،  پتہ  اور  . ۱

  .میرے بچے کا نام، پتہ اور ٹیلیفون نمبر، اعلی تعلیمی اداروں کو فراهم نہیں کیا جائے. ۲

  .کی جائیںمیرے بچے کی معلوماتی ڈاریکٹری والدین، اساتذه، طلباء، سابق طلباء، کاروباروں، اداروں یا کسی ا ن گروہوں کے امتزاج کو فراهم نہیں . ۳

  .میرے بچے کی معلوماتی ڈاریکٹری کسی کو بهی فراهم نہیں کی جائے گی. ۴

 

  :تاریخ  :دستخط  والدین

              

 .براه کرم دوسری جانب پڑهیں

 .سے رابطہ کریں April K. Lewis, Manager, Office of School Safety مزید معلومات کے لئے براه کرم 
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 کو ترجیحاً خفیہ رکهنے کا آپٹ آؤٹ فارمدانشورانہ امالک معلوماتی ڈائریکٹری کے لئے والدین کا ٹیلی کمیونیکیشنز اور 

 

یا سیکهنے کے تجربے \آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بّچہ کسی بهی ٹیلی کمیونیکیشنز میں شرکت کرے، سکول کی طرف سے سپانسر شده کسی بهی سرگرمی اور اگر 

تو آپ کو آپٹ آؤٹ  ا جائےیا اظہار کی\پ کے بّچے کی دانشورانہ امالک کی اشاعت، جاری اورآاور آڈیو ٹیپ لی جائیں، یا \کے دوران آپ کے بّچے کی تصاویر، فلم یا

 .کر لینا چاہئے

یا \سرگرمی اور آپٹ  آؤٹ  کا  مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بّچہ کسی بهی ٹیلی کمیونیکیشنز میں شرکت کرے، سکول کی طرف سے سپانسر شده کسی بهی

یا اظہار \اور کی جاۓیا اپ کے بّچے کی دانشورانہ امالک کی اشاعت، جاریاور آڈیو ٹیپ لی جائیں، \سیکهنے کے تجربے کے دوران آپ کے بّچے کی تصاویر، فلم یا

آپٹ آؤٹ فارم کو  ےہ امالک کو ترجیحاا خفیہ رکهنے کآپ اپنی تحریری درخواست یا معلوماتی ڈائریکٹری کے لئے والدین کا ٹیلی کمیونیکیشنز اور دانشوران. کیا جائے

اگر  آپ  اپنی  . مع  کر  دیںپُر کر کے ،  ا س سکول  کے  پرنسیپل  کو  یکم  اکتوبر  تک  یا  طالب علم  کے  سکول  میں  داخلے  کے  تیس  دنوں  کے  اندر  اندر  ج

ی سی پی ایس کو آپکے بّچے کی دانشورانہ امالک کی اشاعت، جاری ترجیحات  کا  اظہار  نہیں کرتے  تو  آپ اپنے بچے کو ٹیلی کمیونیکیشنز میں شرکت کرنے اور ب

 .یا اظہار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں\اور

 

رنیٹ استعمال نہیں کر اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ سکول میں کمیونیکیشنز استعمال کرے تو ا س سے آپ کا بّچہ سکول میں انٹرنیٹ سے ملحقہ کمپیوٹر یا انٹ. ۱

تاہم اساتذه تمام کالس کی . کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بّچے کو بی سی پی ایس کے الئیسنس یافتہ سافٹ ویئر یا ڈیجیٹل وسائل تک رسائی حاصل نہیں ہو گیسکتا جس 

 . پریزنٹیشنز، مظاہروں، اور دیگر استاد کی  بتائی گئی ہدایات کے لئے کمیونیکیشنز کا استعمال کر سکتا ہے

یا آڈیو ٹیپ لیا جائے یا اُس کے خاندانی یا اپنے نام کی نشاندہی کی جائے، تو آپ کے بّچے کی \تے کہ آپ کے بّچے کی تصاویر، ویڈیو ٹیپ اوراگر آپ نہیں چاہ. ۲

کلب یا دیگر منقسم،  آپ کے بّچے کی تصویر کسی بهی ساالنہ کتابچے، یاداشتی ویڈیو، کهیل کی ٹیم،. تصاویر سکول میں کہیں بهی شائع یا ظاہر نہیں کی جائیں گی

لی گئی تصاویر میں اور ہی نا ہی کالس کے دوران طلباء،  هتصاویر نا تو دیگر طلباء کا سات آپکے بّچے کی .ڈیجیٹل ذرائع ابالغ یا ویب سائیٹ کا حّصہ نہیں بنے گی

 . اساتذه، فوٹوگرافر یا کسی کمپنی کا مالزم کی طرف سے لی گئی کسی تصویر میں شامل کی جائے گی

کے دوران مراسلے، اشاعات، تشہیر یا کمرشل  تجربے تدریسی یا \اگر آپ نہیں چاہتے کہ بی سی پی ایس آپ کے بّچے کی سکول کی سپونسر شده سرگرمیوں اور. ۳

یا ظاہر کرے تو آپ کے بّچے کی دانشمندانہ امالک کو سکول یا سکول \پیداشده دانشمندانہ امالک کو شائع، جاری اور سےخبروں کے تشہیری میڈیا میں کسی پیشرفت 

. امل نہیں کیا جائے گاکے انتظامی درجے کی ویب سائٹ، پوڈ کاسٹ، ویڈیو کی پیداوار، تعلیمی چینل کی پیداوار، یا زرائع ابالغ یا کمرشل خبروں کے میڈیا میں ش

 . کے مالزمین یا طلباء جو میڈیا خبروں کو تصاویر فراهم کرتے ہیں یا خبروں کے میڈیا فوٹوگرافرز، آپ کے بّچوں کی تصاویر نہیں لیں گے سکول

 

بهیجیں  واپس  کو سکول  کے  بچے   اپنے  کے کر  مکمل  کو  حصے  ا س  براه کرم،   

 

 معلوماتی ڈائریکٹری کے لئے والدین کا ٹیلی کمیونیکیشنز اور دانشورانہ امالک کو ترجیحاً 

 خفیہ رکهنے کا آپٹ آؤٹ فارم

2013-2014 

:طالب علم کا خاندانی نام :طالب علم کا اپنا نام   

            

:سکول :جماعت  :استاد   

                  

 

 .کریں  نشاندہی  براه کرم            .ہیں  کرتے  توقع  کی کرنے   درآمد  عمل  کو  بی سی پی ایس آپ   پر جس  کریں   نشاندہی کی  بیانات  اُن  براه کرم، 

  .                                        دیتے نہیں اجازت کی کرنے استعمال ٹیلیکمیونیکیشنز کو ایس پی سی بی لئے کے بّچے اپنے آپ. ۱

 یا /اور سرگرمیوں شده سپانسر کی سکول بهی کسی نام اپنا یا خاندانی کا بّچے میرے اور ہے منع بنانا ٹیپ آڈیو یا \اور ٹیپ ویڈیو تصاویر، کی بّچے میرے. ۲

 .جائے یاک نا ظاہر میں تجربے تدریسی

 

 میں میڈیا تشہیری کے خبروں کمرشل یا تشہیر اشاعات، مراسلے،  دوران کے تجربے تدریسی یا\اور سرگرمیوں شده سپانسر کی سکول کی بّچے میرے. ۳

 .جائے کیا نہیں ظاہر یا\اور جاری شائع، کو امالک دانشمندانہ پیداشده سے پیشرفت کسی

 

 

  :تاریخ  :دستخط  والدین

              

 .براه کرم دوسری جانب پڑهیں

 .سے رابطہ کریں April K. Lewis, Manager, Office of School Safetyمزید معلومات کے لئے براه کرم 
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