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أعزاءنا أولياء األمور واألوصياء:
نرسل إليكم هذا الخطاب بغرض إخطاركم بأن برنامج إدارة التعليم يف والية ميشيغان املعني بالتوعية باإلعاقات منخفضة االنتشار ( )MDE–LIOيف طور استكامل التسجيل
السنوي يف املقررات الفيدرالية للطالب املكفوفني من خالل برنامج املقررات الفيدرالية التابع ملؤسسة بيت الطباعة األمرييك ( .)APHيوفر هذا الربنامج املمول اتحاديًا كتبًا دراسية
ووسائل مساعدة تعليمية ومواد تعليمية أخرى لتأهيل األطفال الذين يعانون من ضعف البرص أو العمى.
لالشرتاك يف برنامج املقررات الفيدرالية ،يجب تسجيل الطالب املؤهلني يف تعداد سنوي؛ مام يستدعي تبادل معلومات تحديد الهوية الشخصية ( )PIIالخاصة بالطالب .يتم جمع هذه املعلومات فقط
الستيفاء التزامات تقديم التقارير إىل إدارة التعليم األمريكية ومكتب برامج التعليم الخاص وغريهام من الجهات ،وذلك وفقًا ملا يقتضيه القانون.
يتطلب قانون الحقوق التعليمية والخصوصية العائلية ( )FERPAالحصول عىل موافقة خطية منك للكشف عن معلومات تحديد الهوية الشخصية الخاصة بطفلك إىل مؤسسة بيت الطباعة
األمرييك ( )APHلهذه األغراض .إذا أبديت موافقتك ،فسيتم تسجيل اسم طفلك (أطفالك) ،باإلضافة إىل معلومات أخرى ذات صلة ،وتشمل تاريخ امليالد واملنطقة التعليمية وتعيني الصف الدرايس
ووسيلة القراءة األساسية وتحديد الوظيفة البرصية .جميع املعلومات امل ُج ّمعة لهذا التسجيل خاصة ومحمية من الوصول أو االستخدام غري املرصح به .ولن تتم مشاركة معلومات طفلك مع أي جهات
أخرى أو ألي غرض آخر ،ما مل يسمح قانون الوالية أو القانون الفيدرايل.

يلزم الحصول عىل موافقتك الخطية من أجل تقديم هذه املعلومات إىل مؤسسة بيت الطباعة األمرييك .وتخول املوافقة عىل تسجيل طفلك يف تعداد املقررات الفيدرالية إدارة التعليم يف والية ميشيغان
( )MDEمن رشاء املنتجات واملواد من مؤسسة بيت الطباعة األمرييك بالنيابة عن طفلك واألطفال اآلخرين يف واليتنا .ميكنك اختيار عدم تقديم موافقتك ،ولكن هذا يعني انخفاض األموال املخصصة
للمقررات الفيدرالية التي تتلقاها والية ميشيغان.
تكتمل عملية التسجيل يف تعداد املقررات الفيدرالية تحت إرشاف الوكيل بحكم منصبه ( )EOTاملعني لإلرشاف عىل حسابات مؤسسة بيت الطباعة األمرييك الخاصة .وتقع عىل عاتق الوكيل بحكم
منصبه مسؤولية إرسال معلومات دقيقة إىل مؤسسة بيت الطباعة األمرييك بطريقة آمنة .إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن عملية التسجيل السنوي يف املقررات الفيدرالية ،فريجى التواصل مع الوكيل
بحكم منصبه السيدة روكسان بلفور عرب الربيد اإللكرتوين .balfourr@michigan.gov
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WEST ALLEGAN STREET • P.O. BOX 30008 • LANSING, MICHIGAN 48909 608
www.michigan.gov/mde • 517-373-3324

Low Incidence Outreach
702 W. Kalamazoo St.
PO Box 30742
Lansing, MI 48909

إدارة التعليم يف والية ميشيغان  -التوعية باإلعاقات منخفضة االنتشار
منوذج املوافقة عىل الكشف عن معلومات الطالب

املنطقة التعليمية املحلية:
اسم الوالد (الوالدين)/الويص (األوصياء) (طباعة):
اسم الطالب بالكامل (طباعة):
تاريخ ميالد الطالب:
من أجل تسجيل طفيل يف برنامج إدارة التعليم يف والية ميشيغان املعني بالتوعية باإلعاقات منخفضة االنتشار ( )MDE-LIOومؤسسة بيت الطباعة األمرييك للمكفوفني (،)APH
فإنني أمنح مبوجب هذه املوافقة املنطقة التعليمية املذكورة أعاله الحق يف مشاركة معلومات تحديد الهوية الشخصية ( *)PIIالخاصة بطفيل مع الجهات التالية:
	• ممثل تعداد مؤسسة بيت الطباعة األمرييك اإلقليمي املعني (معلم املكفوفني  /ضعاف البرص)
	• إدارة التعليم يف والية ميشيغان
	• مؤسسة بيت الطباعة األمرييك
أق ّر بأنني أحد الوالدين  /األوصياء عىل الطالب املذكور أعاله وأنه معال مبوجب املادة  152من قانون اإليرادات الداخلية إذا كان عمره أكرث من  18عا ًما .وأدرك أن هذا الترصيح سيظل
ساريًا ما مل أقم بإلغائه كتابةً.
أدرك أيضً ا أنه ميكنني إلغاء هذا الترصيح يف أي وقت بإرسال خطاب إىل السيدة روكسان بلفور عرب الربيد أو الفاكس باستخدام املعلومات الواردة أدناه.

التاريخ:

توقيع الوالد  /الويص
يرجى إعادة إرسال هذا النموذج املكتمل عرب الربيد أو الفاكس إىل:
Attention: Stacy Guthrie
Michigan Department of Education–Low Incidence Outreach
West Kalamazoo Street 702
Lansing, Michigan 48909-8242
الفاكس517-335-1632 :

مالحظة :يتعامل برنامج إدارة التعليم يف والية ميشيغان املعني بالتوعية باإلعاقات منخفضة االنتشار مع رسية معلومات تحديد الهوية الشخصية الخاصة بالطالب بجدية .يرجى عدم إرسال
هذا النموذج املكتمل عرب الربيد اإللكرتوين إىل الربنامج أو أي من العاملني فيه لضامن رسية معلومات تحديد الهوية الشخصية.
*تشمل معلومات تحديد الهوية الشخصية ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،اسم العائلة واالسم األول واالسم األوسط وتاريخ امليالد واملنطقة التعليمية وتعيني الصف الدرايس والوظيفة البرصية
ووسائل القراءة الرئيسية والثانوية واإلحالة إىل األشقاء املسجلني أيضً ا ملنع تكرار التسجيل.
منوذج املوافقة عىل الكشف عن معلومات الطالب
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