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الشخصیة: سجالت الطالب والحقوق والمسؤولیات قانون الخصوصیة  

 
بموجب قانون الوالیة تقوم المنطقة التعلیمیة المستقلة للمدارس في ھیوستن بالمحافضة على سجل دراسي لكل طالب في  :سجالت الطالب

الدرجات ، الحضور ، الصحة ، اإلنضباط ،  ، مدارسھا. تحتوي ھذة السجالت على المعلومات الشخصیة للطالب، ویمكن ان تشمل السكن 
التقیم والتقویم.والتوجیھات   

 
: باإلضافة الى العاملین في المنطقة التعلیمیة الذین لدیھم مصلحة تعلیمیة مشروعة في سجالت الطالب ان األباء  الوصول الى السجالت

وأولیاء األمور والطالب ھم األشخاص الوحیدین الذین یستطیعون الوصول الى سجالت الطالب التي تحتفظ بھا المنطقة التعلیمیة.   
 

عاماً ، ولم یعد الطالب  18ین المتزوجین أو المنفصلین أو المطلقین الوصول الى سجالت الطالب حتى یصبح عمر الطالب یحق لكال الوالد
ویمكن أن تُقید حقوق الوالدین للوصول للسجالت بأمر من المحكمة. أولیاء من قانون األحوال الداخلیة  152 معتمدأ علیھم بموجب المادة
حقوق الوالدین للوصول للسجالت. یمكن ألولیاء األمور والطالب مراجعة السجالت خالل ساعات الدراسة  األمورالشرعیین لدیھم نفس

العادیة عن طریق اإلتصال بمدیر المدرسة.   
 

ً  18وبعد أن یصبح الطالب   وقدل الى سجالتة الخاصة ، ولوصا(أي اصبح مستقالً). سیكون الحق للطالب فقط  ولم یعد معتمداً  عاما
ا. الیھ الوصول لألخرین یوافق  

سجالت الطالب. وتشمل ھذه الشروط: د یستطیع األفراد األخرین مراجعةتحت بعض الظروف المشددة ، قد ق  
المدارس األخرى المنقول الیھا الطالب. •  
مسؤولین محددین ألغراض المراجعة والتقییم.  •  
الجھات المختصة بتقدیم المساعدة المالیة للطالب.  •  
ماد المالي.منظمات اإلعت •  
سلطات الوالیة ونظام قضاء األحداث المحلي وفقاً لقانون الوالیة.  •  
المسؤولین المعنیین في حاالت الطوارئ والسالمة.  •  

 
  الوالد الطالب قبل االمتثال. ال یسمح لألشخاص  الى قانوني تقدیم إشعارألمر قضائي أو لإلمتثال سجالتال مراجعة ویمكن أیضاٍ 

ً  18الطالب إذا أكثر من  منمراجعة سجالت الطالب دون أي إذن من الوالدین أو بخرین األ .من العمر عاما  
 

عاماً یشعر بان سجل الطالب یحتوي على معلومات  18. إذا كان ولي أمر الطالب أو الطالب الذي عمرة أكثرمن تحدى محتوى السجل
طالب فیمكن لذلك الشخص الطعن في المحتوى في جلسة غیر غیرھا من حقوق الوغیر صحیحة أو تنتھك الخصوصیة أومضللة 

للبدأ بھذا اإلجراء إتصل بمدیر المدرسة. رسمیة.   
نسخ من  عندما یطلب سنة 18سنة أو أكثر ، أو أحد الوالدین أو ولي األمر لطالب أقل من  18الطالب في عمر  یجب على   النسخ : 

سجالت الطالب الرسمیة في المنطقة التعلیمیة ألغراض أخرى غیر العمل الرسمي في المنطقة التعلیمیة ان یدفع عشر سنتات إلستنساخ 
كل صفحة. سیتم توفیر ثالث نسخ فقط مجاناً من سجل الدرجات الدراسیة لخریحي المدارس الثانویة  وأن اي نسخة إضافیة ستكون 

م المایكروفیلم لحفط سجالت طالب المدارس الثانویة الدائم.  قس .بكلفة دوالر  
 

: تحتفظ المنطقة التعلیمیة بسجالت التعلیم الخاص لمدة سبع سنوات بعد الخدمة ومن ثم تتلف ھذة السجالت وفقاً  سجالت التعلیم الخاص  
 ً من خالل  موقع المنطقة التعلیمیة اإللكتروني  لقانون الوالیة . أن " إشعار إتالف سجالت التعلیم الخاص"  تنشر سنویا

)www.Houstonisd.org(  
أمر وتُقدم الَمشورة ألولیاء األمور أو الطالب البالغ عن كیفة الحصول على نسخة من السجالت قبل إتالفھا. ومن المھم ان یحتفط ولي  

ا في السنوات المقبلة.أو الطالب البالغ بنسخة من كافة سجالت التعلیم الخاص إلستعمالھالطالب   
 

ً  18ب أو الطالب البالغ أكثر من ال:  لدى ولي أمر الطالشكاوي التعلیم األمریكیة عن اإلخفاق الذي تقوم وزارة  الحق في الشكوى لدى عاما
  1974بة المنطقة التعلیمیة بشأن اإلمتثال ألحكام حقوق األسر التعلیمیة والخصوصیة الشخصیة لعام 

 
 المعلومات طلب إجراءات یتبع من لكل عنھا األفراج وسیتم دلیل معلومات التعلیمیة المنطقة في الطالب عن المعلومات بعض تعتبر :المعلومات دلیل 

ألغراض دعم المدرسة.  
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:یلي ما الدلیل معلومات تشمل أن ویمكن  
.الطالب سمإ •  
.عنوانال •  
.الھاتف •  
الوالدة ومكانتأریخ  •  
الصورة •  
   .الرئیسيحقل الدراسة  •
َ  بھا المعترف والفعالیات الریاضیة األنشطة في المشاركة  • .رسمیا  
.ریاضيال فریقال عضاءأل والطول الوزن •  
أیام الحضور.  •  
.جوائزال •  
أخر مدرسة إلتحق بھا الطالب.  •  

 
 الى وإعادتھا الشخصیة الخصوصیة قانون  إستمارة فيالمناسبة   الفقرة ابطفلك ، یرجى تأشیر الخاص الدلیل معلومات ال ترید الكشف عن إذا كنت
.طفلك مدرسة  

 
107 القانون العامیتطلب  : / التعلیم العالي التجنید العسكري قانون بموجب  المناطق التعلیمیة تلقي المساعدة  نم 110-  

  No Child Left Behind Act of 2002  بموجب طلب - د العسكري أو مؤسسة للتعلیم العالي نِ جَ المُ  لتزوید ورقم ھاتف  بإسم  وعنوان   -
ما لم أن یكون ولي أمر الطالب قد أبلغ المنطقة التعلیمیة بعدم رغبتة بالكشف عن المعلومات بدون موافقة خطیة مسبقة  المدرسة الثانویةطالب 

من قبل ولي األمر.  
  
،  مسبقة خطیة موافقة العسكري أو مؤسسات التعلیم العالي بدونبطفلكالى التجنید  الدلیل الخاصة الكشف عن معلومات  ترید ال كنت إذا 

طفلك. مدرسة الى وإعادتھا الشخصیة الخصوصیة قانون  إستمارة في الفقرة المناسبة یرجى تأشیر  
 
 

الشخصیة قانون الخصوصیةإستمارة   
المطلوبة  الفقراتیرجى تأشیر   

 
ھیوستن. في للمدارس المستقلة التعلیمة المنطقة في الطالب سجالت یخص فیما ومسؤلیاتة الطالب حقوق إشعار إستلمت لقد _____  

 
.القانون مایقتضیة بإستثناء ، بطفلي دون موافقتي الخطیة المحددة اصةعن معلومات الدلیل الخ عدم اإلفراج) HISD_____أرجو من المنطقة التعلیمیة(  

 موافقتي دون م ھاتف طفلي للتجنید العسكري أو مؤسسة التعلیم العاليعن اسم وعنوان ورق عدم اإلفراج) HISD_____ أرجو من المنطقة التعلیمیة(
.المحددة الخطیة  

_________________إسم الطالب_____________________________________________تاریخ میالد الطالب_____  

_____________________إسم مدرسة الطالب_________________________________________ الصف_______  

______________________ التاریخ______إسم الوالد/  ولي أمر الطالب___________________________________  

____________ولي األمر _________________________________________________________/ توقیع الوالد   
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