
 )FERPA( لحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرةقانون ا
 
 

عمر ب لآلباء والطالب ممن ھم )FERPAالحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة (یضمن قانون 
") بعض الحقوق فیما یتعلق بالسجالت التعلیمیة الخاصة ذوي األھلیةالثامنة عشرة أو أكثر ("الطلبة 

 بالطالب.
 

من ذوي األھلیة فحص آلباء أو الطالب : یحق لالتعلیمیةص ومعاینة السجالت الحق في فح
یوماً من تلقي الدائرة التعلیمیة طلب المعاینة. على أن یتم  45خالل  السجالت التعلیمیةومعاینة 

تقدیم الطلب خطیاً إلى مدیر المدرسة، موضحاً فیھ السجالت التعلیمیة المطلوبة التي تقدم بھا اآلباء 
 ھلیة.أو الطالب من ذوي األ

 
الحق في طلب تعدیل سجالت الطالب التعلیمیة التي یرى اآلباء أو الطالب من ذوي األھلیة أنھا 

ً إلى مدارس بلومفیلد ھیلز : یحق لآلباء والطالب من ذوي األھلیة غیر دقیقة أو مضللة تقدیم طلبا
 لتعدیل السجالت التي یعتقدون بأنھا غیر دقیقة أو مضللة. 

 
ً یتوجب علیھم تقد ء الجز الخصوص على وجھ  خطیاً إلى مدیر المدرسة موضحاً بھیم طلبا

 تبیین ما إن كان ھذا الجزء غیر دقیقاً أو مضلالً. الُمراد تغییره في السجل، مع 
 

: یحق لآلباء والطالب من حق الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات الُمحددة للھویة الشخصیة
) المحتویة على PIIح عن المعلومات الُمحددة للھویة الشخصیة (الموافقة على اإلفصا ةذوي األھلی

الحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة السجالت التعلیمیة للطالب فیما عدا ما یسمح قانون 
)FERPA(  ھو باإلفصاح عنھ دون موافقة. االستثناء الوحید الذي یُسمح بھ اإلفصاح دون موافقة

ھو المدرسة لمصلحة تعلیمیة مشروعة. موظف المدرسة اإلفصاح عن المعلومات إلى موظفین 
أعضاء فریق الدعم أحد شخص قامت المدرسة بتعیینھ في منصب إداري أو إشرافي أو تعلیمي أو 

القانون)؛ أي شخص یعمل في مجلس إدارة  وعناصر وحدة إنفاذ (ویشمل ھذا الفریق الصحي والطبي
و ة مھمة خاصة (مثل محامیاً أو مراجع للحسابات أالمدرسة؛ أي شخص أو شركة تعاقدت معھا لتأدی

؛ أو أحد اآلباء أو طالب ممن یقومون بعمل في لجنة رسمیة مثل لجنة تأدیبیة )مستشار طبي أو معالج
أدیة مھامھ أو مھامھا. یحق لموظفي أو تظلمیة، أو تقدیم المساعدة لموظف آخر في مدرسة أخرى لت

ة تعلیمیة مشروعة للطالب أن یفحصوا السجل التعلیمي للطالب یدیھم مصلحأالمدرسة ممن تقع بین 
) NWEAنورث ویست للتقییم (جمعیة بھدف استكمال مسؤولیتھ/ مسؤولیتھا المھنیة. تحتفظ 

قانون الحقوق التعلیمیة بمعلومات الطالب لصالح ونیابة عن مدارس بلومفیلد ھیلز بما یتوافق مع 
یر خدمات تقییمیة وبحثیة. یرجى العلم أنھ: أ) سیتم ، بغیة توف)FERPAوخصوصیة األسرة (

جمعیة نورث ویست للتقییم االحتفاظ بمعلومات الطالب نیابة عن مدارس بلومفیلد ھیلز من قبل 
)NWEA( خدمات تقییمیة وبحثیة لقطاع المدرسة؛ ب) یعتبر العاملین في  ومتعاقدیھا بھدف تقدیم

قدیھا جزًء من مسؤولي المدرسة وموظفیھا ویحق لھم ومتعا )NWEAجمعیة نورث ویست للتقییم (



) والمذكورة في معلومات الطالب فقط إذا ما PIIالوصول إلى المعلومات المحددة للھویة الشخصیة (
كان ھناك مصلحة مشروعة في االحتفاظ أو تنظیم أو تحلیل ھذه البیانات بھدف التقییم والبحث؛ ج) 

جمعیة نورث ویست تي تحتفظ بھا معلومات الطالب وال علي لةالمعلومات المحددة للھویة المشتم
لن یتم اإلفصاح عنھا إلى أي طرف ثالث، فیما عدا المسموح والمصرح لھم بذلك  )NWEAللتقییم (
باإلضافة إلى حصولھم على  )FERPAقانون الحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة (بموجب 

 تصریح من قطاع المدرسة. 
 

تشیر مدارس بلومفیلد ھیلز إلى المعلومات المحددة للھویة التالیة والمتضمنة في : بیانات الدلیل
السجل التعلیمي للطالب كجزء من بیانات الدلیل والتي یمكن اإلفصاح عنھا دون موافقة خطیة مسبقة 

ً وھي: اسم الطالب وعنوانھ ورقم الھاتف (ما لم یكن غیر مدرج ) وتاریخ المیالد والفصل الدراسي ا
ثال الصف األول) والمشاركة في األنشطة غیر الدراسیة والجوائز أو التكریمات الشرفیة والطول (م

صورة شخصیة وحالة األھلیة الریاضیة واسم ووالوزن إذا كان الطالب عضواً في الفریق الریاضي 
لدي سیة وأسماء واالمھام الدراالمدرسة والمدرسة المسجل بھا الطالب حالیاً والفصل الدراسي و

الطالب. وتقع بیانات الدلیل ضمن فئة البیانات العامة للمدرسة. ویحق ألي ولي أمر رفض اإلفصاح 
عن أي أو كل البیانات عن طریق إخطار قطاع المدرسة برسالة توجھ إلیھا خالل أسبوعین من تلقي 

 stuservices@bloomfield.orgاإلخطار السنوي. على أن یتم إرسالھا إلى: 
 

: بنا على طلب مقدم یقوم قطاع المدرسة باإلفصاح عن سجالت الطالب التعلیمیة نقل سجالت الطالب
تقدم بطلب التحاق إلیھا الدون موافقة إلى أحد مسؤولي مدرسة أخرى یرغب الطالب االلتحاق بھا أو 

ھذا اإلفصاح بھدف التحاق الطالب أو نقلھ. تلتزم الوالیات أو التحق بھا بالفعل، في حال إن كان 
لنقل السجالت التأدیبیة للطالب فیما یخص الفصل المؤقت أو الطرد من بتطبیق إجراءات تسھیلیة 

مدرسة محلیة في القطاع عند نقلھ إلى أي مدرسة خاصة أو حكومیة یلتحق بھا الطالب أو یرغب في 
أن سجالت الطالب  نمیشیغالتحاق بھا. وقد أقرت إدارة التعلیم بوالیة االااللتحاق بھا أو ُطلب منھ 

ال المدرسیة تشمل سجلھ التأدیبي وأي إجراءات فصل مؤقت أو طرد تعرض لھا. ولذا، وفقاً لقانون 
دارة التعلیمیة بوالیة میشیغان، عند انتقال طالب من مدراس بلومفیلد ھیلز إلى أي واإل طفل یتخلّف

یة أو خاصة، یتحتم على المدرسة األولى نقل سجلھ التأدیبي الخاصة بإجراءات الفصل مدرسة حكوم
 إلیھا سواء كانت حكومیة أو خاصة. المنقول المؤقت والطرد إلى المدرسة 

 
 

: یحق ألي ولي أمر أو طالب من ذوي األھلیة التقدم بشكواه إلى وزارة التعلیم الحق في التقدم بشكوى
قانون ص أي إخفاق تم من جانب مدراس بلومفیلد ھیلز في االلتزام بمتطلبات األمریكي فیما یخ

. اسم وعنوان المكتب المعني بشكاوى القانون )FERPAالحقوق التعلیمیة وخصوصیة األسرة (
جادة ماریالند، جنوب  400المذكور ھو: مكتب االمتثال بسیاسة األسرة/ اإلدارة التعلیمیة األمریكیة، 

 .8520-20202دي سي ھاتف: غرب واشنطن، 
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 اإلشعار بعدم التمییز 

 
ھي من أھم دعائمھا األساسیة سواء كان ھذا التمییز تؤمن مدارس بلومفیلد ھیلز بأن سیاسة عدم 

التمییز على أساس العرق أو اللون أو الدین أو الجنسیة أو الجنس أو الطول أو الوزن أو الحالة 
ل من أشكال التمییز الذي یحظره القانون كات الوراثیة أو أي شاالجتماعیة أو العجز أو المعلوم

و ممارسات التوظیف. لالستفسار عن التمییز على أالمعمول بھ، في برامجھا أو خدماتھا أو نشاطاتھا 
: السیدة. جینفیر بیرون، مدیر قسم التعلیم الخاص، 504أساس العجر، یمكنك التوجھ إلى منسق قسم 

. یرجى 248.341.5415، 48301الیك رود، مدارس بلومفیلد ھیلز، میشیغان  وینغ 7273العنوان: 
توجیھ جمیع االستفسارات المتعلقة بالتمییز إلى: السیدة. كیلي بول، مساعد مشرف قسم الموارد 

 ،48301وینغ الیك رود، مدارس بلومفیلد ھیلز، میشیغان  7273البشریة وعالقات العمل، 
نسخة من ھذه المعلومات بلغة غیر اإلنجلیزیة، یرجى التواصل مع  . للحصول على248.341.5425

 ..248.341.6304فریق خدمات التعلیم من خالل 
 
 إدارة األسبستوسخطة  
 

قام القطاع بتطویر خطة شاملة إلدارة نفایات األسبستوس (الحریر الصخري) وفقاً لمعاییر وكالة 
أو من خالل قسم خدمات المنشآت  مدرسي ي كل مكتبوھي متاحة للمراجعة فحمایة البیئة. 

. إذا كان لدیك أي تساؤل أو ترغب 48302الھسر رود، بلومفیلد ھیلز، میشیغان  3456العمرانیة، 
  .248.341.5480 الرقم التالي في مراجعة الخطط من فضلك قم باالتصال على



 اإلشعار المحلي باستخدام مبیدات اآلفات 
 

) بھدف تقلیل أو IPMبرنامج "اإلدارة المتكاملة لمبیدات اآلفات" ( تطبق مدارس بلومفیلد ھیلز
 التخلص من استخدام مبیدات األعشاب أو اآلفات في المباني المحلیة والمواقع. 

 
فیھا استخدام مبیدات األعشاب أو اآلفات ضرورة. ویحق لك  عدإال أنھ قد یكون ھناك حاالت ی

تكن حالة طارئة، أن یتم إخبارك بھذه االستخدامات.  قبل استخدامھا في تلك الحاالت، ما لم
أغسطس  13، والمنقحة اعتباراً من 637#ویعتبر ھذا اإلخطار امتثاالً لالئحة الحكومیة رقم 

استخدام ھذه المبیدات المقرر إجرائھا خالل  واعید. إذا كنت ترغب في أن یتم إشعارك بم1995
إضافة المبنى الدراسي لطفلك واطلب أن یتم  العام الدراسي، من فضلك تواصل مع سكرتیر

اسمك على قائمة اإلخطارات. یحتفظ أحد موظفي المدرسة بھذه القائمة وسیقوم بالتواصل معك 
وخالل صیف عام بخصوص مواعید استخدام أي من ھذه المبیدات خالل انعقاد الیوم الدراسي. 

حیث یقوم قسم  2017-2016 وفترات اإلجازة المدرسیة وقبل بدء العام الدراسي 2016
األراضي باستخدام مبیدات األعشاب لمكافحة الحشائش في كافة المواقع. وسیقوم ھذا الخطاب 

بإخطارك بھذا االستخدام. كما سیتم نشر إشعار في المداخل الرئیسیة لجمع المباني المتأثرة بھذا 
 االستخدام. 

 
 إدارة میاه األمطار

 
اً شامالً إلدارة میاه األمطار تمتثل لمتطلبات وكالة حمایة رنامجتطبق مدارس بلومفیلد ھیلز ب

البیئة. وتم تصمیم ھذا البرنامج لمساعدة القطاع المحلي على تحسین جودة تصریف میاه 
الخطة في صورة خطیة للمراجعة من خالل قسم خدمات  األمطار من المرافق المحلیة. وتتاح

. إذا كان لدیك أي 48302بلومفیلد ھیلز، میشیغان الھسر رود،  3456المنشآت العمرانیة، 
 . 248.341.5480تساؤالت أو ترغب في مراجعة ھذه الخطة من فضلك اتصل بنا على رقم 

 
 

 )AUPسیاسة االستخدام المقبول (
 

أقر بقبولي وموافقتي على االلتزام بالشروط واألحكام الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجیة 
الخاصة بمدراس بلومفیلد ھیلز. كما أقر بأنني متفھم ومستوعب تماماً لما یلي  وشبكة المعلومات
 وأوافق على أن:

 
استخدام وسائل التكنولوجیا الخاصة بالقطاع المحلي ھو امتیاز لي وأن االستخدام  •

سلوك غیر الئق  قع من جانبي. كما أوافق على أن أيالمسؤول ھو السلوك الوحید المتو



و تحمل المسؤولیة أ قب تشمل اإلجراءات التأدیبیة أو إلغاء حسابيعواقد یؤدي إلى 
 المالیة لتعویض القطاع المحلي.

استخدام التكنولوجیا في مدارس بلومفیلد ھیلز مسموح فقط لألغراض التعلیمیة. ویشمل  •
على سبیل المثال ولیس الحصر (أنشطة الفصل الدراسي واألنشطة البحثیة ونشر 

األفكار واآلراء واألسئلة المتعلقة بالدراسة عبر البرید اإللكتروني المشروعات وتبادل 
ولوحات الرسائل وغیرھا من الوسائل التي وافق علیھا القطاع. ألعاب اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي وغرف الدردشة ورسائل البرید اإللكتروني الخاصة (غیر المتعلقة 

 ألغراض التعلیمیة وھي محظورة تماماً.باألمور الدراسیة) ال یشملھا تعریف ا
 
إذا اقتضى والمواد التي أقوم بابتكارھا أو تخزینھا على موقع المدرسة لیست خاصة.  •

ألحد مسؤولي المدرسة الوصول إلى مواد الشبكة المدرسیة ومراجعة جمیع یحق األمر 
 الطالبیة وحسابات الطالب أیضاً. المواد

 
وأي  ة. یمعدات المدرسالمحتوى وتشكیل  صري في تحدیدطاع التعلیمي بحقھ حیتمتع الق •

تشمل األجھزة أو البرامج أو التي تدمیر أو تغییر للوسائل التكنولوجیة المدرسیة و
 البیانات محظور تماماً.

 
تحمیل أو تركیب أو استخدام أي برنامج أو ملفات من المصادر الخارجیة یتطلب  •

 تصریحاً من أحد الموظفین المرخص لھم.
استخدام أي أجھزة شخصیة أو أقراص صلبة أو مدمجة أو أقراص دي في دي في  •

 المعدات المدرسیة البد أن یتم الموافق علیھ من قبل موظف مرخص لھ.
وال حسابات المستخدم وال أن یتم تركھا مفتوحة  كلمات المرور غیر مسموح بمشاركة •

 حاً، وقامأو تركھ مفتو لكلمة المرور الخاصة بحسابي مشاركتيومتاحة. في حالة 
دون إذني أو موافقتي، أتحمل  ھذا االستخدام آخر، حتى وإن كان شخصاستخدامھ ب

 المسؤولیة كاملة عما فعل كما لو كنت أنا الفاعل.
االستخدام الخاص أو التجاري أو المسيء أو غیر القانوني للوسائل التكنولوجیة الخاص  •

 بالمدرسة غیر مسموح بھ على اإلطالق.
 محظور تماماً انتھاك ومخالفة قانون الملكیة الفكریة والنشر. •

 
یتم توصیل بطاقات التقریر المدرسي إلكترونیاً من خالل سیاسة بطاقات التقریر اإللكترونیة: 

بطاقات التقریر والتقدم المدرسي وطباعتھا باستخدام البوابة اإللكترونیة لآلباء. كما یمكن تحمیل 
ونیة. ویحق لآلباء والطالب أیضاً طلب الحصول على نسخة من مكتب نفس البوابة االلكتر

المعمول بھ في  ر المحددة في قانون التعلیمالمدرسة. وتمتثل ھذه السیاسة لمتطلبات التقری
 الوالیة.

 
 



: تستخدم مدارس بلومفیلد ھیلز تطبیقات حزمة تطبیقات جوجل لألدوات حزمة تطبیقات جوجل
كما ھو موضح في اتفاقیة استخدام تطبیقات جوجل (المرفقة أدناه). التعلیمیة في مدارسنا 

والطالب التي تقوم باستخدام الوسائل التكنولوجیة المدرسیة بشكل غیر مسؤول فھذا یعرضھا 
إلجراءات تأدیبیة و/أو إلغاء امتیاز استخدامھا لتلك الوسائل التكنولوجیة. الرابط المحدد أدناه 

تفاقیة تطبیقات جوجل التعلیمیة وقراءتھا. ما لم ترغب في تحمیل أو یسمح لك بالدخول على ا
 طبع المعلومات لسجلك الشخصي، ال یوجد حاجة لطبع ھذه الوثیقة.

 
الستكمال وحداتنا التعلیمیة التي تم تدریسھا بداخل الرحالت المیدانیة بداخل القطاع المحلي: 

. في رحالت میدانیة بداخل القطاع المحليحجرة الفصل الدراسي، قد یقوم طالبنا بالمشاركة 
خارج المبنى المدرسي، إال أنھا محصورة بداخل حدود  وعلى الرغم من أن ھذه الرحالت

وقد یتوجھ الطالب للرحلة سیراً أو یتم نقلھم بأتوبیس محلي وفقاً لحالة  مدارس بلومفیلد ھیلز.
التوضیح ه الرحالت، من فضلك قم بالطقس والمسافة. إذا كنت مھتماً باالنضمام إلینا في ھذ

الرغم من عدم وجود تكلفة إضافیة للمرافقة، یرجى العلم أنھ ال یمكننا قبول إال عدد أدناه. وعلى 
 محدود من المرافقین وال نقبل اصطحاب األشقاء والشقیقات أو األفراد في ھذه الرحالت.

 
بالحصول على موافقة اآلباء فیما فیلد ھیلز متلتزم مدارس بلو دورات المشاركة االفتراضیة:

یخص المشاركة االفتراضیة في الدورات الدراسیة. من خالل الخیار المتاح أدناه، من فضلك قم 
بتوضیح التصریح للطالب الواقع تحت وصایتك الشرعیة بالمشاركة االفتراضیة في الدورات 

 التعلیمیة خالل فترة التحاقھ بمدارس بلومفیلد ھیلز.


