Media Opt-Out Form for School and
District Publications
نموذج الغاء االشتراك في النشرات االخبارية العامة في
المدرسة واالدارة
يجب اكمال هذا النموذج واعادته الى المدرسة بحلول  1سبتمبر من كل عام اذا كنت ال تريد ان تقوم ادارة بودر التعليمية بيشر صور الطالب \ او
الفيديوهات و \ او االسم كما هو محدد ادناه .ال ينطبق هذا النموذج على ادراج الطالب في البوم الصور السنوي .اذا كنت ال تريد معلومات طفلك في
البوم الصور السنوي ,فيرجى االتصال بالمدرسة.
يرجة مالحظة :ال ينطبق هذا النموذج عندما يشارك الطالب في االحداث العامة ,مثل المسابقات االكاديمية و العروض واالحداث الرياضية .قد يتم نشر صور
الطالب و \ او مقاطع الفيديو واالسماء من هذه االحداث من خالل وسائل االعالم االخبارية.
الصور والمقاالت ومنشورات وسائل التواصل االجتماعية ومقاطع الفيديو التي تعرض الطالب في
وسائل االعالم المطبوعة وااللكترونية بواسطة ادارة بودر التعليمية
غالبا من يقوم موظفو ادارة بودر التعليمية بتصوير طالب ادارة بورد التعليمية وتسجيلهم واجراء مقاباالت معهم في االحداث واالنشطة المدرسية الغراض
ترويجية ودعائية.
يتم عادة نشر هذه المعلومات على موقع ادارة بودر التعليمية ويتم عرضها على قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بادارة بودر التعليمية بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر فيس بوك ,و تويتر  ,ويوتيوب ,و انستجرام.
ال يتم مشاركة معلومات الطالب السرية او نشرها ,ولكن يمكن نشر المعلومات والصور على مواقع االنترنت ,في وسائل التواصل االجتماعي والمنشورات على
النحو التالي:
* كقاعدة عامة ,ال يتم التعرف على الطالب في الصور المستخدمة على صفحات موقع االدارة التعليمية.
* قد يتم تضمين االسم االول واالخير للطالب في الوسائل االخبارية على موقع االدارة التعليمية عندما يتعلق االمر بالمشاركة في المناهج واالنشطة المدرسية.
* قد تحدد مواقع المدارس ومنصات التواصل االجتماعي الطالب في الصور و \ او مقاطع الفيديو و \ او االخبار.
* قد تتضمن المقاالت المتعلقة بالطالب الفرديين في صور تحدد الطالب الذي تتعلق به المقالة.

اعتبارات خاصة
* ال يغط هذا النموذج ر
نش صور الطالب او اسمائهم ف وسائل االعالم.
ر
(النشات االخبارية وفيديو االعالنات).
* ال ينطبق هذا النموذج عىل منشورات المدرسة

لشء ما يتم ر
ر
نشه عىل هذه المنصات ,فاكمل النموذج ووقع عليه واعده
اذا كنت ال تريد اجراء مقابلة مع طفلك او تصويره او تسجيل مقاكع فيديو معه ي
الحاىل.
اس
اىل المدرسة بحلول  1سبت ر
ي
مب من العالم الد ي

ال تقم بتضمين طفلي في اي مقاالت او صور فوتوغرافية او مقاطع فيديو او منشورات على وسائل التواصل االجتماعي منشورة على
صفحات الموقع الخاص بادارة بودر التعليمية \ او المدرسة.

اسم الطلب_________________________________________المدرسة ________________________________________
الصف____________________________________رقم الطالب ______________

. عاما18 انا الطالب المذكور اعاله وابلغ من العمر
___________________________:__________________________________________ التاريخ:التوقيع

.انا والد \ ولي االمر للطالب المذكور اعاله
_________________________________________________________________________:اكتب االسم
_________________________:____________________________________________التاريخ:التوقيع
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