خطاب اختيار عدم اإلفصاح عن المعلومات
(ألولياء األمور من جميع تالميذ الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر ،وتالميذ المدارس الثانوية الذين تبلغ أعمارهم  18عاما فما فوق)
يلزم القانون الفيدرالي إدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )DOEبأن تقدم أسماء ،وعناوين ،وأرقام هواتف تالميذ المدرسة الثانوية بالصفين  ،11و 12إلى مسؤولي
التجنيد العسكري ومؤسسات التعليم العالي التي تطلب الحصول على تلك المعلومات ،إال إذا اختار والد(ة) التلميذ(ة) الذي يقل عمره عن  18عاما ،أو
التلميذ(ة) الذي يبلغ من العمر  18عاما أو أكبر ،االستثناء من ذلك ،عن طريق إخطار إدارة التعليم كتابة بأنه غير موافق على اإلفصاح عن هذه المعلومات.
إذا كان عمر التلميذ(ة) أقل من  18عاما ،فيجب أن يوقع الوالد(ة) على عدم الموافقة على اإلفصاح عن هذه المعلومات .إذا كان عمر التلميذ(ة) أقل من 18
عاما أو أكثر ،فيجب أن يوقع التلميذ(ة) على خيار على اإلفصاح عن هذه المعلومات.
•

االسم والعنوان ورقم الهاتف لمؤسسات التعليم العالي التي تطلب هذه المعلومات و /أو؛

•

االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بالتلميذ(ة) من إدارة التعليم ( )DOEإلى مسؤولي التجنيد العسكري الذين يطلبون
هذه المعلومات( .يرجى مالحظة أن أي رسائل بريد إلكتروني يرسلها مسؤولي التجنيد العسكري إلى عناوين البريد اإللكتروني للتلميذ(ة) بإدارة
التعليم ال تخضع لرقابة أو رعاية أو مراجعة من قبل إدارة التعليم).

وبينما نلتزم بحماية خصوصية تالميذنا ،إال أننا مطالبون باالمتثال للقانون.
إذا كان طفلك يقل عمره عن  18عاماً ،وأنت ل توافق على اإلفصاح عن هذه المعلومات ،فيجب عليك تعبئة االستمارة المرفقة وإعادتها إلى مدرسة طفلك
بحلول يوم  20أكتوبر /تشرين األول .2023 ،إذا لم تقم بإعادة االستمارة مع حلول هذا التاريخ وكان طفلك تلميذا في الصف  11أو  ،12فسوف نقوم
باإلفصاح عن معلومات طفلك عند الطلب .فيما يتعلق بآباء تالميذ الصفين  9و ،10يمكن تعبئة وحفظ استمارة خيار اإلعفاء مقدما.
إذا كان طفلك يبلغ من العمر  18عاما ً أو أكبر ،يجب عليه تحديد ما إذا كان يوافق على اإلفصاح عن تلك المعلومات .يجب على التالميذ الذين تبلغ أعمارهم
 18عاما أو أكبر والذين ال يرغبون في اإلفصاح عن معلوماتهم ،إكمال استمارة خيار اإلعفاء هذه والتوقيع عليها بأنفسهم ويجب إعادته إلى المدرسة بحلول
يوم  20أكتوبر /تشرين األول .2023 ،إذا لم يتم إرجاع إستمارة خيار اإلعفاء ،فسيتم اإلفصاح عن معلومات طفلك عند الطلب.
يمكن ألولياء األمور والتالميذ الذين تبلغ أعمارهم  18عاما أو أكبر والذين اختاروا عدم إكمال االستمارة اآلن القيام بذلك في أي وقت يتم فيه تسجيل التلميذ(ة)
في إحدى مدارس إدارة التعليم .لمزيد من المعلومات أو المساعدة ،يرجى االتصال بمدرستك .شكرا جزيال لتعاونك.
________________________________________________________________________________________
استمارة اختيار عدم اإلفصاح عن المعلومات
يرجى إكمال الستمارة والتوقيع أدناه فقط إذا كنت أنت أو طفلك الذي يبلغ من العمر  18عاما ً أو أكثر ،ل تريد اإلفصاح عن المعلومات الموضحة أعاله إلى
مسؤولي التجنيد العسكري و /أو مؤسسات التعليم العالي .ل تحتاج إلى إكمال هذه الستمارة إذا كنت ل ترغب في حجب المعلومات.
اسم التلميذ(ة):

الفصل الرسمي للتلميذ(ة):

اسم المدرسة:
إذا كان عمر التلميذ(ة) أقل من  18عاما:
 أنا والد(ة) أو ولي(ة) أمر التلميذ(ة) المذكور أعاله الذي يقل عمره عن  18عاما.
المرجو التعليم على المربع المناسب:
 مسؤولي التجنيد العسكري :ال أريد مشاركة اسم طفلي وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان البريد اإللكتروني للتلميذ(ة) التابع إلدارة التعليم مع مسؤولي
التجنيد العسكري.
 مؤسسات التعليم العالي :ال أريد مشاركة اسم طفلي وعنوانه ورقم هاتفه مع مؤسسات التعليم العالي.
 االثنان :ال أريد مشاركة معلومات طفلي مع مسؤولي التجنيد العسكري ومؤسسات التعليم العالي.
اسم الوالد(ة):
التاريخ
توقيع الوالد(ة)( :مطبوعا أو موقّعا إلكترونيا)
________________________________________________________________________________________
إذا كان عمر التلميذ(ة) أمبر من  18عاما:
 أنا التلميذ(ة) المذكور أعاله ،ويبلغ عمري  18عاما أو أكثر.
المرجو التعليم على المربع المناسب:
 مسؤولي التجنيد العسكري :ال أريد مشاركة اسمي وعنواني ورقم هاتفي وعنوان بريدي اإللكتروني التابع إلدارة التعليم مع مسؤولي التجنيد
العسكري.
 مؤسسات التعليم العالي :ال أريد مشاركة اسمي وعنواني ورقم هاتفي مع مؤسسات التعليم العالي.
 االثنان :ال أريد مشاركة معلوماتي مع مسؤولي التجنيد العسكري ومؤسسات التعليم العالي.
اسم التلميذ(ة):
توقيع التلميذة( :مطبوعا أو موقّعا إلكترونيا)

التاريخ
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