نموذج موافقة للسماح للمقاطعة والشريك من املجتمع (___________________) التستداا الوو فوووررافةة الرتسوما
األعمال املا تسةة التي ودص الطالب ا
يرجى التوقةع على نموذج املوافقة هذا وإعادوه إلى املا تسة الخاصة بك إذا كنت وررب في السماح ملقاطعة ماا س تسان
األعمال
فرانسيسكو املوحاة والشريك من املجتمع (________________) باتستداا الوو الفوووررافةة الرتسوما
املا تسةة التي ودص طفلك في منشو ا ومواد واملواقع اإللكترونةة للمقاطعة .ا
الخلفية :خالل العام الدراس ي ،قد يتم أخذ صور فوتوغرافية لطفلك أو تصوير فلم من قبل موظفي املقاطعة و/أو الشريك من
املجتمع (________________) أثناء مشاركته في األنشطة والبرامج املدرسية .ونود أن تتاح لنا الفرصة الستخدام هذه الصور/
األفالم للنشر على مواقع اإلنترنت للمقاطعة/للمدرسة/الشريك ،و/أو في املنشورات واملواد الترويجية ذات الصلة بمقاطعة مدارس
سان فرانسيسكو املوحدة  ،_________________ /أو لعرض األعمال املدرسية لطفلك في هذه املواد اإلعالمية.
نموذج املوافقة :بموجب هذه الوثيقة أسمح ملقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة و _________________ استخدام الصور/
األفالم  /األعمال املدرسية لطفلي لغايات اإلعالن أو الدعاية لألحداث ،واألنشطة ،واملرافق ،والبرامج الخاصة باملقاطعة في
املنشورات واملواد أو املواقع الخاصة باملقاطعة والشريك من املجتمع.
باإلضافة إلى استخدام صور /أفالم  /األعمال املدرسية لطفلي ،أعطى اإلذن للمقاطعة و ________________بما يلي( :اختار واحد
فقط)
_______ استخدام االسم األول لطفلي في املنشورات أو املواد أو مواقع اإلنترنت
_______ استخدام االسم األول واسم العائلة لطفلي في املنشورات أو املواد أو مواقع اإلنترنت
_______ ال أرغب بأن يتم استخدام االسم األول وال اسم العائلة لطفلي في املنشورات أو املواد أو مواقع اإلنترنت
أنا أحد الوالدين أو الوص ي القانوني للطالب املدون اسمه أدناه ،وبموجب هذه الوثيقة أتخلي عن إي حق وأحرر من التزام
مدارس مقاطعة سان فرانسيسكو املوحدة والشريك من املجتمع_____________________ ،ومسؤوليها ،وموظفيها ،ووكالئها من أي
أو كل حقوق أو التزامات قد تنشأ عن أو تتعلق فيما ورد وصفه أعاله من استخدامات لصور /أفالم  /أعمال املدرسية لطفلي.
____________________________________________ ا
ا
ا
ا
ا
اتسم الطالب

ا
ا

___________________________________________ ا
ااملا تسة ا

____________________________________________ ا
ا
ا
ا
أتسم الوالا(ة) الوص ي

ا
ا

___________________________________________ ا
االتا يخ ا

____________________________________________ ا
ا
ا
التسم الكامل للوالا(ة) الوص ي

اا

ا

ا

ا

ا

ا

اا

ا

ً
يمكن إلغاء هذه املوافقة في أي وقت بالتسليم كتابيا إلى مكتب املدرسة

ا

ً
سياسة عدم التمييز :مقاطعة مدارس سان فرانسيسكو املوحدة .سوف تكون برامج املقاطعة واألنشطة واملمارسات خالية من التمييز غير القانوني والتحرش والتخويف والبلطجة ألي تلميذ استنادا إلى العرق أو اللون ،النسب ،األصل القومي ،تحديد
املجموعة العرقية ،العمر ،الدين ،الحالة الزواجية أو الوالدين ،اإلعاقة البدنية أو العقلية ،الجنس ،امليول الجنسية ،الجنس ،هوية نوع الجنس ،أو تعبير نوع الجنس؛ تصور واحد أو أكثر من هذه الخصائص؛ أو صلة رابطة مع شخص أو مجموعة مع واحد
أو أكثر من هذه الخصائص الفعلية أو املتصورة .هذه السياسة تنطبق على جميع األفعال التي تتصل بأي نشاط املدرسة أو الدوام املدرس ي الحاصل داخل مدرسة تحت الوالية القضائية الصادر عن مشرف منطقة املدرسة (قانون التعليم )21..3
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