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 مدارس إدمنتون الكاثوليكية صيغة تسجيل الطلبة للمعلومات العامة.

 

 صيغة تسجيل الطلبة للمعلومات العامة

للطلبة. إن هذه الصيغة متواجدة في مدرسة الطفل أو يمكنك  التسجيل لتسجيل طفلك في المدرسة، فإن على الوالدين أن يقوموا بإكمال صيغة

أن تجدها في شبكة المعلومات في منطقتك، إكمالها على النت وطبعها والتوقيع عليها من الوالدين. من فضلك إحضر نسخة من الصيغة 

ميالد، والجنسية إلى المدرسة التي تسجل طلفك الكاملة للمعلومات، نسخة إلثبات محل اإلقامة الحالي، إثبات شخصية اسم الطفل، وتاريخ ال

 بها.

لم واحد ... اع  one world … one centreكنت قد جئت حديثاً إلى كندا فمن فضلك قم باإلتصال بـ  وإذا كنت والد ألحد الطلبة الدوليين أ

 ومركز واحد أو قم بزيارة  شبكتهم العنكبوتية للمعلومات:

   One World … One centre 

   12050-95A Street 

   780-944-2001 

 هل لديك أي استفسار عن صيغة التسجيل للطلبة؟

  info@ecsd.netأو  780-441-6000من فضلك اتصل أو قم بزيارة مدرستك المحلية أو إتصل بمدارس إدمنتون الكاثوليكية على 

 الشخصيةتجميع وإستعمال المعلومات 

إن المعلومات الشخصية التي يتم تجميعها في صيغة تسجيل الطلبة وأي معلومات شخصية أخرى قد يتم تجميعها والتحفظ عليها كجزء من 

معلومات تسجيل الطلبة، سوف يتم استخدامها لغرض التسجيل ولكي تمد طفلك بالخدمات التعليمية. بعض المعلومات الشخصية سوف 

ا التعليمية لكي تستخدم في متطلبات التقارير المدرسية وتتم بالموافقة. هذه المعلومات يتم تجميعها تحت سلطة قانون تكون بحوزة البرت

لقانون البرتا لحماية حرية المعلومات  (c) 33ية وفصل كاثوليكالبرتا للمدارس الذي يقرر البرامج والخدمات التي تقدمها المدارس ال

حماية هذه المعلومات عن طريق قانون البرتا لحماية المعلومات وقانون حماية الخصوصيات. إذا كان  وحماية الخصوصيات. سوف يتم

 عندك أي تساؤالت عن تجميع أو استخدام هذه المعلومات، فقم باإلتصال بناظر المدرسة التابع لها طفلك.

ياء للمستندات التالية. من فضلك إقرأ هذه المستندات ووضح من صيغة التسجيل للطلبة، يتم التنويه إلى الوالدين/األوص 4في الصفحة رقم 

 موافقتك أو تصريحك في المكان الصحيح:

 إتفاقية االستخدام المسؤول للطلبة

 هذه الوثيقة تصف مسؤولية طفلك تجاه إستخدام موارد المدارس الكاثوليكية بادمنتون مثل الكمبيوترات واإلنترنت واإليميل.

 لمعلومات الشخصيةاستعمال والكشف عن ا

 هذا المستند يصف كيف ومتى يقوم موظفوا المنطقة المدرسية بتجميع واستعمال المعلومات الشخصية لطفلك.

 الدليل المرشد للمنطقة العامة للشبكة العنكبوتية

 هذا المستند يصف متى وما هي المعلومات الشخصية التي يمكن أن تنشر على صفحة المنطقة بالنت.

. من التصريح باإلشتراك اإلعالميأي  Media Participation Consentفي صيغة التسجيل للطالب هناك قسم يسمى  4على صفحة 

 فضلك إقرأها وقم بوضع عالمات على األجزاء التي توافق عليها.

توضح بأن مدارس إدمنتون الكاثوليكية تطلب موافقتك إلستعمال اإليميل كوسيلة للتواصل بالمدرسة أو استعالمات  4في أسفل صفحة 

خص األنشطة المدرسية مثل الكتب تالمنطقة المدرسية. بعض هذه االتصاالت قد تحتوي على معلومات عن عروض، دعاية أو ترقيات 

برامج التغذية، الصور، أو ما يشابه من األنشطة المدرسية. وبدون هذا التصريح بالموافقة فقد ال نستطيع أن  السنوية، الرحالت الخارجية،

نرسل لك هذه النوعية من االتصاالت بالبريد األلكتروني. إذا كان اختيارك أن ال توافق على التصريح فسوف تستلم فقط مراسالت 

 بخصوص الحضور ومراسالت حاالت الطوارئ.
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