
 مدارس سینسیناتي العامة
 

 اصةطلب لتقیید معلومات الخ
 

) إصدار معلومات علنیة عن طالبنا ، باستثناء "معلومات الدلیل" المعینة. CPSالعامة (سنسیناتي تحظر القوانین الفیدرالیة وقوانین أوھایو على مدارس 
 معلومات الدلیل على النحو التالي: CPS، تحدد  8330وفًقا لسیاسة مجلس اإلدارة رقم 

 
اسم الطالب ، والمدرسة ، ومستوى الصف ، واسم ولي األمر ، وعنوان المنزل ، ورقم الھاتف ، وعنوان البرید 

 .اإللكتروني ، والمشاركة في األنشطة والریاضة المعترف بھا رسمًیا ، والجوائز التي تم تلقیھا
 

بناًء على طلب تقدیم معلومات الدلیل أعاله ألي عضو من الجمھور یطلبھا. الغرض  CPSھایو ، ُیطلب من بموجب قانون السجالت العامة في أو
 معلومات الدلیل ھو إبراز إنجازات الطالب. صدارإل CPSاألساسي من 

 
 تنشر معلومات الدلیل عن طفلك ، فلن تحتاج إلى إرجاع ھذا النموذج وال یلزم اتخاذ أي إجراء آخر. CPSإذا كنت توافق على أن 

 
عاًما أو أكبر السماح  18قد یرفض اآلباء أو األوصیاء القانونیون أو الطالب الذین تبلغ أعمارھم  :خاصالبالحفاظ على معلومات دلیل طفلك  CPSإلبالغ 

 سبتمبر. شھرھذا النموذج إلى المدرسة بنھایة وإعادة یل عن طریق تحدید المربع أو المربعات أدناه بنشر معلومات الدل CPSلـ 
 

 اإلصدار العام: (بما في ذلك وسائل اإلعالم ، وأرباب العمل المحتملین ، والكلیات والجامعات ، إلخ):
  ال تنشرقد CPS .معلومات الدلیل عن طفلي 

 :العسكريید جنالمسؤولین للت
 

اإلفصاح عن أسماء وعناوین وأرقام ھواتف طالب المدارس الثانویة إلى مجندین عسكریین ،  CPSوفًقا للقانون الفیدرالي ، یجب على 
 عاًما أو أكثر على وجھ التحدید. 18ما لم یعترض الوالد أو الوصي القانوني أو الطالب البالغ من العمر 

 
 لـ  ال یجوزCPS .اإلفصاح عن اسم طفلي وعنوانھ ورقم ھاتفھ للتجنید العسكریین

 :األول الطالب أسم               
  

  :الطالب میالد عید تاریخ
 السنة / الیوم/ الشھر  

 
 :                                                                                               طالب عائلة سمإ

                :              المدرسة
 

: __________________الھومروم: ________________   الصف  
 رجاء اختر واحد:ال

 

   أو أكبر.سنة  18نا طالب وعمري أ 

    عاًما 18أنا الوالد أو الوصي القانوني للطالب ، والطالب أقل من. 

  _  _  االسم (یرجى الطباعة):
 

 _ : التاریخ _ _  _  :وقیعتال
 

) قد انتھكت تقدیم FERPA( یجوز لآلباء / أولیاء األمور و / أو الطالب المؤھلین الذین یعتقدون أن حقوقھم بموجب القانون االتحادي لحقوق التعلیم والخصوصیة
. 4605-20202، واشنطن ، العاصمة ،  Maryland Avenue  ،SW 400شكوى إلى: مكتب االمتثال لسیاسة األسرة ، وزارة التعلیم األمریكیة ، 

www.ed.gov/offices/OM/fpco . 
  FERPA@ed.govلرسمیة إلى مكتب االمتثال لسیاسة األسرة عبر البرید اإللكتروني: یمكن إرسال االستفسارات غیر ا
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	المسؤولين للتجنيد العسكري:

