
re:  Student Education Records

إلشعار السنوي لطالب/االَباءا
الموضوع: سجالت تعلمیة للطالب

محتوى السجالت:
سجالت تعلمیة محفوظة لكل طالب یحضر المدارس العامة في مقاطعة "حنریكو" و 

ھذه السجالت موجودة في مدرسة التي متعلق الطالب بھ. ھذه السجالت تتضمن 
األسم, تاریخ الوالدة, رقم الضمان االجتماعي (إذا -- صیة عن الطالبمعلومات شخ

كانت معطى), العنوان, عمل تعلیمي الذي تام الطالب (على مستوى اإلنجاز و 
العالمات), مستوى اإلنجاز االختبارات الموحدة التى یحصر برنامج التقییم فرجینیا و 

االجتماعیة و المدرسیة و الخبرة امتحان معیار التعلم, معلومات الحضور,األنشطة 
العملیة, التقاریر الوظیفة من البرامج المھنیة التعاوني, برنامج الخطوط الدراسیة, 
المعلومات الصحیة و اللیقة, سجالت التحصین, نوع الشھادة المحمل, معدل تراكم 
العالمات, و رتبة الطالب في الصف. و ھذه السجالت تتضمن إیضاّ اسم و عنوان 

والد او الوصي القانوني.ال

طالب ذوي احتیاجات خاصة و بعض الطالب الذین یحتاجون برامج تفاضلي و/أو 
خدمات خاصة (مثل التعلیم الخاص) عندھم سجالت ذات الصلة إلى البرنامج التعلیمي 

الذي محفظ إیضاّ في سجالتھم التعلیمیة. یمكن أن یشمل المعلومات التالیة: تاریخھم 
تقاریر من نوع قانوني, نفسي او طبي, سجالت مشاكل طبیة حساسة, األجتماعي,

التقاریر المتحققة عن سلوك متكررة أو خطیرة التي غیر نمطیة, تقاریر مطلوبة من 
الحكومة عن تقییمات خدمات للتعلیم المتمیزة, التقاریر الواردة من المؤسسات و 

یة, دراسات المدرسون او الوكاالت مثل المحكمة االحداث و الخدمات االجتماع
المستشارون, مقابالت سریة و/أو توصیات, تقاریر من مؤتمرالوالدین و السماح 
للتقییم, التنسیب عن االفراج المعلومات, معلومات تقییمة لمھنات, مذكرات اللجنة 

األھلیة, و البرامج التعلیمي الفردي. كل سجل بیانات التعلیم ھي الحفاظ معاً في سجل 
سجالت و تقاریر انضباطیة ھي أیضاً جزء من سجل التعلیم.واحد. 



:الوصول إلى السجالت
قانون االتحادي و الدولي, و أیضاً وزارة التربیة والیة فرجینیا تسیطر وصول سجالت 
الطلبة. الرئیسیة من كل مدرسة مسؤولة عن الحفظ على السجالت داخل تلك المدرسة. 

السجالت الطلبة دون الموافقة یتصر على المسؤولین في معظم الخاالت, الكشف عن 
في المدرسة بمشروعة صالحة لتربیة. رسمیة المدرسة ھو شخص یعمل مدارس عامة 
في مقاطع "حنریكو" كمسؤول, مشرف, معلم, أو موظف دعم (بما في ذلك الصحة أو 

دت الموظفین الطبیین), شخص عامل في مجلس التعلیم, شخص أو شركة الذي قد تعق
ألداء مھمة خاصة (مثل المحامي, مراجع الحسابات مدارس عامة في مقاطع "حنریكو"

و المستشار الطبى, أو المعالج). لدى مسؤول المدرسة مشروعة مصلحة للتربیة اذا 
الرسمیة تحتاج إلى مراجعة السجل التعلیمي من أجل الوفاء مسؤولیة مھنیة. كال 

, لھا الحق في الوصول على جمیع سجالت األبوین, بغض النظر عن مركز حضانة
مدارس عامة في مقاطع الطالب في حالة عدم وجود أمر من المحكمة إلى العكس. 

"حنریكو" تكشف سجالت تعلیمیة دون موافقة الوالدین أو طالب بناء على طلب 
مسؤولین مدرسة اخرى التي یسعى الطالب في االنخراط. و ھناك غیرھا من الظروف 

فیما تتم كشف السجالت التعلیمیة بموجب القانون األتحادس.المحدودة 

استعراض, الحذف, و التدمیر:
یجري استعراض سجالت بشكل دوري لضمن الدقة, الحداثة و االكتمال. المعلومات 

في السجالت المذكورة سابقاً ھي الحفاظ لمدة خمس سنوات في المدرسة حضره 
السجالت و المعلومات التي لیست مطلوبة من الطالب اخیراً و في ذلك الوقت, تطھر

أجل االحتفاظ, ھو تدمیر. و حفظ المعلومات التالي بشكل دائم على میكروفیلم: وثیفة 
كشف المعلومات, اسم و عنوان الطالب, تاریخ المیالد, اسم و عنوان الوالد, خطة 

تراكم لبرنامج دراسي, عمل دراسي المتكاملة, مستوى اإلنجاز, عالمات, معدل
العالمات, رتبة الطالب في الصف, نوع الشھادة المحمل, الحضور, و بیانات 

االختبارات (على نحو المطلوب من قبل الدولة و/أو قسم محلي المدرسة, و شھادة من 
التحصین, رقم الضمان االجتماعي, و سجالت تعلیم سائقي. جمیع المعلومات االخرى 

و االنسحاب. االَباء و الطالب المؤھلین لدیھم ھي تدمیر خمس سنوات بعد التخرج أ
الحق لحصول على نسخ بیانات تعلیمیة الطالب قبل تدمیرھا بناء على طلب مكتوب.



طلب الوصول و اإلصدار:
االشخاص المؤھلینالذین یسعون إلى الوصول على سجالت تعلیمیة ینبغي علیھم أن 

تفتیشھا إلى رئیس المدرسة التي حضر یقدم طلب كتابي یحدد السجالت التي یرغب في
الطالب اخیراً. رئیس المدرسة سوف تتخذ ترتیبات لوصول و سیبلغ الوالدین أو الطالب 

كن أن یفتش السجالت. و بمجرد المؤھل في الوقت و المكان الذي فیھ الشخص یم
خارج الطالب المدرسة لمدة خمس سنوات, یجب طلب للسجالت أن یكون مرسلت إلى 

مكتب إدارة السجالتفي المكاتب اإلداریة المركزیة لمدارس عامة مقاطعة "حنریكو" في 
. الوصول سیكون 23223شارع تسعة المیل, ریتشموند, فرجینیا 3820عنوان 

مسة أیام عمل من تاریخ استالم الطلب في المكتب المناسبة. و مرتب في غضون خ
ستوضع ترتیبات لموظف أن یكون حاضراً لتفسیر المعلومات إذا الزم, أو إذا لیس 

ضروري, سیتم تسلیم السجالت وفقاً الطلب. االَباء أو الطالب المؤھلین الذین یرغبون 
ینبغي علیھم أن یطلبون ذلك األمر على االفراج السجالت إلى أفراد أو منظمات متعینة 

في طلب كتابي.   

تحدي المحتوى:
ذات والدین و طالب مؤھلین فرصة الطعن المعلومات في سجل الطالب لیتأكد أن ال 
تكون السجالت غیر دقیقة, مضللة, أو في إي طریق اخر قي انتھاك خصوصیة أو 

أو تعدیل معلومات غیر حقوق اخرى للطالب. و وفر في ھذا التحدي فرصة لتصحیح 
دقیقة, مضللة أو غیر مناسب و فیھ فرصة إدراج تفسیر مكتوب من جانب االَباء  في 
بشأن محتوى السجالت. و إذا احد من االَباء یعتقد أن السجالت غیر دقیقة, علیھ أن 

یطلب تعدیل السجل في رسالة مكتوبة إلى رئیس المدرسة, بوضوح تحدید جزء السجل 
لتغییرات المطلوبة, و قیھا أیضاً یجب أن یذكر لماذا المعلومات غیر دقیقة أو الذي فیھ ا

مدارس عامة مقاطعة "حنریكو" في عدم تعدیل السجل وفقاً لما طلب مضللة. إذا تقرر 
الوالد أو طالب مؤھل, مدارس عامة مقاطعة "حنریكو" ستخطر الوالد أو الطالب 

ي عقد جلسة استماع بشأن طلب التعدیل. سیتم المؤھل و تقدیم المشورة لھم عن حقھم ف
تسلیم معلومات إضافیة بشأن إجراءات الجلسة إلى الوالدین أو الطالب المؤھل عندما 
أخطرت من الحق في الجلسة. یمكن والدین أو طالب أیضاً أن تقدم شكوى لدىمكتب 

شارع 400االمتثال لسیاسات األسرة, وزارة التعلیز للوالیات المتحدة في عنوان 
, لعدم االمتثال4605- 20202میریالند. جنوب غرد, واشنطن العاصمة 

20 U.S.C. 1232g.



:تكلفة إعادة استنساخ السجالت
سیتم توفیر النصوص الرسمیة إلكترونیاً دون أي تكلفة للطالب الحالیین بناء علي طلب 

نیة الرسمیة و غیر من اآلباء أو الطالب المؤھلین. النصوص الورقیة و/أو اإللكترو
الرسمیة ستكون برسوم رمزیة، ال تتجاوز  الخمس دوالرات لكل منھا؛ و مع ذلك، لن 

یتم عرقلة الوصول إلي السجالت أو تحویل السجالت بسبب أي رسوم مدرسیة غیر 
مدفوعة. سیقدم مكتب إدارة السجالت ورقاً رسمیاً و نسخاً إلكترونیة للطالب الخرجین 
بتكلفة قدرھا خمس دوالرات لكل منھما. باإلضافة إلي ذلك، قد تفرض المدارس علي 
اآلباء أو الطالب المؤھلین رسوماً رمزیة ال تتجاوز العشرة سنت للصفحة، للحصول 

علي نسخة من أي أو كل صفحات السجل التعلیمي.

:دلیل المعلومات
أرقام الھواتف، الجنس و النوغ ویحتوي علي أسماء الطالب، عناوین،دلیل المعلومات

الرئیسي والمشاركة في األنشطة والریاضة وتاریخ ومكان المیالد ومجال الدراسة 
للقائمة كاملة) لن ٣٠٠-١٨- ٦(الرجوع إلي مادة المعترف بھا رسمیًا ، وما إلى ذلك

یتم الكشف عن عناوین الطالب وأرقام الھواتف وعناوین البرید اإللكتروني ما لم یوافق 
، قد یتم نشر جمیع أحد الوالدین أو الطالب المؤھل كتابیًا على ھذا الكشف. ومع ذلك

معلومات الدلیل األخرى ما لم یتم تقدیم إشعار محدد كتابیًا من قبل الوالد أو الطالب 
یوًما من تلقي ھذا اإلشعار. یجوز للوالدین أو ١٥المؤھل إلى المدرسة في غضون 

الطالب المؤھلین اختیار عدم الكشف عن جمیع أو بعض من دلیل المعلومات. 

لیل المعلومات إال لألشخاص المتعاقدة مع المدارس الحكومیة بمنطقة لن یتم نشر د
مسؤولین عسكریین، مسؤولین بالجامعة، و المجتمعات التي تعمل بالمدرسة،ھنرایكو

وفقاً لتقدیر المشرف، بعد التشاور مع محامي مجلس في المدرسة بمقاطعة ھنرایكو. 
أمور الطالب المصابین من طالب آخرین المدرسة، قد یتم نشر المعلومات مع أولیاء

قد یتم نشر معلومات متعلقة بالطالب أثناء وجودھم بالمدرسة أو أثناء النشاط الدراسي.
السابقین، وفقاً للقانون الفیدرالي

( 20 U.S.C. § 1232g(a)(5) (A) and (B)



ترجمات: 
ھذا اإلنشعار متوفة في اللغات التالیة: الفیتنامیة, الخمیر, الكوریة, الروسیة, األسبانیة, 

و الصربیة الكرواتیة. واجھ المسائل المتعلقة بتوفر الترجمات إلى أخصائي تربیة 
مدارس عامة مقاطعة "حنریكو".الت في مكاتب اإلدارة المركزیة لللسج

بیان عدم التمییة:
مدارس عامة مقاطعة "حنریكو" ال تمییز على أساس العرق, اللون, األصل القومي, 

الجنس, الدین, السن, أو العجزفي توفیر فرص العمل أو توفیربرامج, خدمات أو 
فراد المعوقین.أنشطة. مساعدات سیقدم عند الطلب لأل


