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 موافقت نامه عدم افشإ سیستم معلوماتی شاگردان مکاتب عامه سنت لویس 

  خصوصی ( مکاتب سنت لویس بوده شامل اسناد و اطالعات SISموافقت نامه هذا مربوط به سیستم معلوماتی شاگردان )

شاگردان است که  ( در واقع بانک اطالعات محرمSISشاگردان و مکاتب سنت لویس میباشد. سیستم معلوماتی شاگردان )

 محفوظ میباشد. (State Identification Numbersدر آن شماره های شناسنامه ایالتی )

( به عهده دارد که خود Office of Operation) را دفتر عملیاتی ( SISمسئولیت مدیریت سیستم معلوماتی شاگردان )

در مطابقت به   ته نا گفته نباید گذاشت که این سیستمفعالیت میکند. الب عامه سنت لویس نیز تحت نظارت و کنترول مکاتب

حکم ، Family Educational Rights and Policy ACT (FERPA) –و محرمات تعلیماتی فامیل ها  حکم حقوق

پیشنهاد تصحیح  ،The Individuals With Disability Education Act (IDEA) -تعلیماتی افراد معلول و معیوب

و عموم قوانین و  The Protection of Pupil Rights Amendment- (PPRA) –حفظ حقوق دانش آموزان 

مقررات مدون ایالت میزوری نگهداری و قابل دسترس بوده همه این ادارات در کنار جمع آوری و نگهداری اسناد و 

 رج دهند. خه مساعی بنیز در خصوص حفظ آن باید اطالعات محرم شاگردان 

حفظ و امنیت اطالعات محرم شاگردان برای مکاتب عامه سنت لویس چی در داخل این مکتب و چی در مکاتب ساحوی در 

نهایت ضروری است. از آنجاییکه حفظ و ایمنی برخی معلومات و اسناد محرم ضروری پنداشته میشود، دسترسی شما 

خواست ما از شما این است  بود .  دارای یک سلسله محدودیت ها خواهد ( SIS)منحیث استفاده کننده این سیستم معلوماتی 

تا لطفاً در زمینه محرم نگهداشتن این اسناد و اطالعات کوشش خود را به خرج دهید. پالیسی متذکره منضمن آن است که، 

 دسترسی کامل پیدا کنند. ( SIS)فقط اشخاصی قانونی عالقمند تعلیم و تربیه بتوانند به سیستم معلوماتی شاگردان 

از شما استفاده کننده ها انتظار میرود تا چه مستقیم یا غیر مستقیم دست به تکثیر و یا افشإ مندرجات این اسناد و مواد محرم 

نزنید، به استثنأ آنکه در محدوده فامیل باشد. هرگاه این معلومات به منظور تحقیق انفرادی یا در ادارات مورد استفاده قرار 

مکاتب عامه سنت لویس شود. توسط باید بگیرد، نیاز است در این خصوص رسماً از طریق پروسه رسمی درخواست و تایید 

لطفاً با انتشار این معلومات به دیگران، موقف مکاتب عامه سنت لویس یا یکی از شاگردان را در موقعیت نامناسب قرار 

 ندهید.

 و اطالعات شاگردان را به شیوه اکادمیک، محفوظ و محرمانه استفاده خواهید نمود.اطمینان ما بر این است که شما معلومات 

 
 از همکاری شما تشکر: 
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بنویسید تا به  –( الی صنف دوازده هم PriKکودکستان )  -صنف  اسم اطفال را از لطفاٌ فورمه ذیل را خانه پوری نموده 

 ( دسترسی پیدا کنید. Parent Portalصفحه معلوماتی مربوط به والدین )

 صنف مکتب مربوطه اسم و تخلص شاگرد

   

   

   

   

   

   

 

 بنوسید. برای دریافت اطالعیه های شاگردان، لطفاٌ ایمیل آدرس تان را در ذیل 

 اسم ولی/ سرپرست: _______________________  قرابت باش باشاگرد _____________________  

 ایمل آدرس شخصی _________________________________________________________  

 ایمل آدرس محل وظیفه _______________________________________________________  

م و  ( حفاظت نمای Parent Portalدسترسی به صفحه معلوماتی والدین )  (Passwordبدینوسیله مسئولیت دارم تا از رمز )

بنابر در   (Parent Portal Systemنباید رمزم را با اطفال شریک سازم. برعالوه از اینکه ممکن سیستم صفحه والدین )

ساعت در دسترس نخواهد بود، کامالً آگاه  24نظرداشت حفظ و مراقبت شبکه کامپیوتر و اخالل آب و هوا و غیره برای 

  استم.

 امضای والین                                                                                   اسم  

 __________________ 
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 تاریخ 

در صورتی که خواسته باشید، خود فورمه را به اداره مکتب تسلیم دهید، برای تصدیق این مورد، لطفاً لیسانس راننده گی 

باشید؛ در غیر آن هرگاه میخواهید فورمه را تسلیم کنید، ضروری است کاپی لیسانس راننده گی تان تان را با خود داشته 

ضمیمه آن باشد. پس از آنکه کار فورمه تکمیل میگردد، یک ایمیل به شما فرستاده خواهد شد و طی آن در رابطه به داخل 

 ارائه خواهد گردید.   ( تان معلوماتPassword( و رمز ) Sign inشدن به صفحه انترنتی )

 

 این بخش مربوط به اداره میگردد

 ___________________________________________________________ 

 

 تصدیق لیسانس راننده گی   

 

 ____________________________________________________________ 

 امضاء شخص تایید کننده

 

 

 

 

 

 

 

 


