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الخاصة بجمعية المدرسة المجتمعية لمقاطعة مونرو  التلميذاتفاقية سياسة 

(MCCSC) 

 2521.01aالدليل 
 

 التلميذدليل 

 
طلبه  ترونية للمدرسة أو الجمعية ويمكن لقد قرأت "دليل التلميذ" أو أقر بأنه يمكنني الحصول على نسخة منه لطفلي التلميذ. يمكن العثور على نسخ من الدليل على المواقع اإللك

فيما يتعلق بانضباط التلميذ وحضوره والمضايقات وقواعد  MCCSCمن مكتب المدرسة أو الجمعية. أعلم كذلك أن هذا الدليل يحتوي على سياسات المدرسة وسياسات جمعية 

 الزي وتقرير الصف الدراسي.
 

 المعلومات اإلرشادية العامة
 

تتضمن ، دون موافقة، اإلفصاح عن المعلومات اإلرشادية العامة والتي قد MCCSC، يحق لجمعية (FERPAأعلم أنه بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة )

ابي إلى مدرسة طفلي التلميذ في حال اسم التلميذ وعنوانه ورقم الهاتف وتاريخ ومكان الميالد والتكريمات والجوائز وتواريخ الحضور. أعلم كذلك أنه يتعين علي تقديم طلب كت

 عدم رغبتي في اإلفصاح عن المعلومات اإلرشادية العامة الخاصة به.

 
 ة العامةإمكانية وصول التالميذ للمكتب

 
، تصريًحا بإصدار بطاقة مكتبة عامة بمقاطعة مونرو و/أو إمكانية وصول إلكتروني لموارد المكتبة العامة. MCCSCبموجب هذا النموذج، أمنح مدرسة طفلي وجمعية 

 مدرسة طفلي لسحب إمكانية الوصول المشار إليها.إلى كتابي  أعلم أنني مسؤول عن مراقبة نشاط طفلي خارج اليوم المدرسي. أعلم كذلك أنه يتعين علي تقديم طلب 
 

 االستخدام المسؤول للتكنولوجيا
 

موقع المتعلقة باالستخدام المسؤول للتكنولوجيا بواسطة التلميذ أو أُقر بأنه يمكنني الوصول إليها . يمكن العثور على هذه السياسات على ال MCCSCلقد قرأت سياسات جمعية 

ة. تتضمن تلك السياسات: . يمكن طلب نسخ من السياسة من مكتب المدرسة أو الجمعيMCCSCاإللكتروني للجمعية، مدونة مع سياسات مجلس أمناء المدرسة التابع لجمعية 

 7540.04؛ 7540.03؛ 7540.02؛ 7540.01؛ 7540

 
 المراقبة بالفيديو

 
استخدام  MCCSC، وتعزيز األمان وحماية صحة ورفاهية وسالمة التالميذ والموظفين والزائرين، فإنه يحق لجمعية إدارة المدرسة أعلم أنه، من أجل حماية ملكية مجلس 

عليها عن  ترونية والمراقبة بالفيديو داخل نطاق الملكية المدرسية وفي مباني المدرسة وحافالت المدرسة. يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصولمعدات المراقبة اإللك

 أو قواعد السلوك الخاصة بالتلميذ.إدارة المدرسة  طريق مراقبة الفيديو أو المراقبة اإللكترونية لتحديد الدخالء أو األشخاص الذين يخالفون القانون أو سياسة مجلس 
 

 نشر الصور ومقاطع الفيديو
 

، تصريًحا باستخدام صورة طفلي و/أو الصورة المسجلة في مقطع فيديو لألغراض التالية: منشورات الجمعية؛ MCCSCبموجب هذا النموذج، أمنح مدرسة طفلي وجمعية 

أو للمدرسة أو للمعلم أو موقع التواصل االجتماعي؛ بوسائل اإلعالم اإلخبارية؛ أو في منشورات منظمات أخرى غير  إنتاجات الفيديو بالجمعية؛ بالموقع اإللكتروني للجمعية

ما لم  يحق لها استخدام تلك الصور و/أو الصور المسجلة في مقطع فيديو في األعوام الدراسية التالية وأوافق على ذلك، MCCSCأعلم أن جمعية . هادفة للربح متعلقة بالتعليم

تصريًحا للسماح بتصوير طفلي وتسجيل مقاطع صوتية ومقاطع فيديو له أو إجراء  MCCSCأسحب هذا الترخيص عن طريق إخطار مدير المدرسة كتابيًا. أمنح كذلك جمعية 

 مقابلة معه عن طريق وسائل اإلعالم اإلخبارية أو منظمات أخرى لموضوعات أو مقاالت متعلقة بالمدرسة.

 
 على هذا النموذج، أقر بجميع التصريحات المدونة أعاله وأوافق عليها: بالتوقيع
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