MEMO TO PARENTS REGARDING STUDENT
INTERVIEW/PHOTOGRAPH/VIDEO
یادداشت برای والدین درمورد مصاحبه/تصویرگرفتن/فیلم ویدیویی متعلم
والدین محترم!
بخش ازتالش های ارتباطی ناحیه مکاتب دیوس و مکتب طفل شما اینست که عموم مردم را از فعالیت های آموزشی که در دیوارهای مکاتب ما رخ
میدهد آکاه کند.
به عنوان بخش این تالش ها ،ما همچنین بعض اوقات خبرنگاران را برای ٰپوشش فعالیت ها و رویدادهای آموزشی به مکاتب دعوت کند.
تمرکز اصلی آموزش ،البته که متعلمین هستند ،و در اکثرموارد ما و رسانهها میخواهیم به متعلمین به عنوان موضوع داستان توجه کنیم.
به همین دلیل ،در صورت بروز چنین فرصت در طول سال تعلیمی ،قبل از قبل از شما اجازه میخواهیم تا با متعلم(ها) شما مصاحبه ،عکس یا فیلم
ضبط شود .این شامل استفاده از آن مطالب در ویب سایت ناحیه مکاتب یا مکتب طفل تان و سایت های رسانه اجتماعی ناحیه مکاتب یا مکتب طفل
تان می شود .لطفا ً توجه داشته باشید ،خط مشی و پالیسی ناحیه مکاتب دیویس اینست که از استفاده اسم کامل طفل در ارتباط با عکس یا ویدیوی او در
هر ناحیه مکاتب و مکتب طفل جلوگیری می کند.
دراکثر اوقات صدها متعلمین با هم در میدان بازی میکنند ،درطعام خانه و یا در یک موقعیت دیگر گردهم می آیند .ما هر کاری از دست ما برمیآید
انجام میدهیم تا مشخص کنیم که کدام متعلمین ممکن است در جریان این گردهمایی های بزرگ متعلمین از تصویر خارج باشد .به هر ترتیب ،این
حالت ها می تواند انجام آن را بسیار چالش برانگیز کند.همچنین ،اگر کدام متعلم دریک گروپ شرکت کند که در کانون توجه عمومی اجرا می کند -
مانند گروپ موسیقی ،ورزش ،یا کدام اجرای عمومی دیگر – خارج نگاه داشتن شان قابل تطبیق نیست.
اگر نمی خواهید متعلم شما در یک یا همه این موارد اشتراک کند ،لطفا ً این فورم را خانه پری کرده و به مکتب برگردانید .لطفا ً توجه داشته باشید ،در
صورتی که مکتب این فورمه را ازشما دریافت نکند،سپس طور اجازه شما در نظر گرفته خواهد شد.
لطفا ً مشخص کنید که از کدام موارد میخواهید منصرف شوید:
My child may NOT be photographed or recorded on video for use by the district or the school.
____ از طفل من نمی توان برای استفاده توسط ناحیه مکاتب و یا مکتب شان عکس یا فیلم ضبط کرد.
My child may NOT be photographed, recorded on video or interviewed by an outside entity, including the
media.
____ طفل من نباید توسط کدام نهاد خارجی بشمول رسانه ها ،عکس گرفته شود ،فیلم ضبط شود یا مصاحبه شو
اسم متعلمStudent Name(s): ------------------------------- ---------------------------- ----------------------------- ---------------------- :
اسم والدینParent(s) Name: ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------- :
آدرسAddress: ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- :
شماره تیلیفونPhone: ------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------- ----------- :
ا مضآSignature: ------------------------------ -------------------------------------------------------- ------------------------------------- :
تاریخDate: ----------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------------------------ -- :
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