
 

JRA/JRC-R - إجراءات سجالت/نشر معلومات عن التالمیذ 

، الئحة األحكام ھذه تحتوي على اإلجراءات التي یجب أتباعھا عندما یطلب ولي األمر أو التلمیذ JRA/JRCوفًقا لسیاسة 
 المؤھل معاینة أو الطعن بمحتوى سجالت التلمیذ التعلیمیة.

 طلب لمعاینة سجالت التلمیذ التعلیمیة

یجب على أولیاء األمور أو التلمیذ المؤھل تسلیم طلب خطي إلى مدیر المدرسة التي یلتحق فیھا التلمیذ، یطلب فیھ معاینة   .1
 سجالت التلمیذ التعلیمیة.

عند استالم الطلب الخطي، یجب على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ تحدید التاریخ والوقت لفحص ومعاینة السجالت   .2
 یوم. 45لوقت منطقیة ال تتجاوز ضمن فترة من ا

یجب على ولي األمر أو التلمیذ المؤھل فحص سجالت التلمیذ التعلیمیة بوجود مدیر المدرسة و/أو أشخاص آخرین من   .3
 ال یمكن أخذ السجل نفسھ إلى خارج بنایة المدرسة.  اختیار مدیر المدرسة.

ل ولي األمر أو التلمیذ المؤھل وعند قیامھم بطلب ذلك، سیوفر مدیر خالل فحص ومعاینة سجالت التلمیذ التعلیمیة من قب  .4
 المدرسة الموظفین الالزمین إلعطاء شروحات وتفسیرات للسجالت.

عند الطلب، یجب تزوید نسخة من السجل ضمن وقت معقول إلى ولي األمر أو التلمیذ المؤھل بكلفة ــــــــــــــــــــــ لكل   .5
 $ للصفحة الواحدة.]1.25ذا لن یتجاوز [مالحظة: ھ  صفحة.

 طلب تعدیل سجالت التلمیذ التعلیمیة

یجب على ولي األمر أو التلمیذ المؤھل تسلیم طلب خطي إلى مدیر المدرسة [أو موظف مدرسي مناسب]، یحدد بوضوح   .1
 حقوق خصوصیة التلمیذ.جزء السجل المراد تعدیلھ وتحدید لماذا السجل غیر دقیق أو مضلل أو بطریقة أخرى ینتھك 

أیام من أیام الدوام المدرسي من  10الطلب الخطي لتعدیل سجالت التلمیذ التعلیمیة یجب أن یتم استكمالھ خطًیا ضمن   .2
تاریخ أول مرة فحص بھا ولي األمر أو التلمیذ المؤھل السجالت، ما لم یتم منح وقت إضافي من قبل المنطقة التعلیمیة لسبب 

 جید مبین.

إذا رفض مدیر أو موظف المدرسة طلب تعدیل سجل التلمیذ التعلیمي، یجب على مدیر/موظف المدرسة تبلیغ ولي األمر   .3
 أو التلمیذ المؤھل بالقرار وتقدیم المشورة لھ أو لھا بحق جلسة استماع للطعن بالرفض.

 الطلب لعقد جلسة استماع رسمیة

رد المنطقة التعلیمیة على الطلب یجب   خطًیا ویعنون إلى مدیر عام المدارس.  یجب أن یتم طلب عقد جلسة االستماع الرسمیة
 أیام من أیام الدوام المدرسي. 10أن یرسل بالبرید ضمن 

 یجب أن تعقد جلسة االستماع وفًقا للتالي:

ریخ ومكان ووقت سیرسل إشعار بتا  یوم من أیام الدوام المدرسي بعد استالم الطلب. 25ستعقد جلسة االستماع ضمن  .1
 جلسة االستماع إلى ولي األمر أو التلمیذ المؤھل بواسطة برید مسجل.



سیتم إجراء جلسة االستماع من قبل المدیر العام أو مسؤول إداري أعلى على النحو الذي تم تحدیده خطًیا من قبل المدیر   .2
مدیر المدرسة الذي اتخذ القرار األولي ویجب أن ال یجب على الموظف الذي یجري جلسة االستماع أن ال یكون ھو   العام.

 یكون أي شخص لدیھ مصلحة مباشرة في نتائج جلسة االستماع.

تتاح ألولیاء األمور أو التالمیذ المؤھلین فرصة كاملة وعادلة لتقدیم األدلة المتعلقة بالقضایا المثارة ویمكن أن تتم   .3
 تیارھم وعلى نفقتھم الخاصة، بما في ذلك المحامي.مساعدتھم أو تمثیلھم من قبل أشخاص من اخ

یوًما مدرسًیا عقب اختتام جلسة االستماع ویجب  20یجب على الموظف الرسمي المحدد أعاله اتخذا قراًرا خطًیا ضمن   .4
 أن یبلغ ولي األمر أو التلمیذ المؤھل بذلك القرار بواسطة برید مسجل.

 ألدلة المقدمة في جلسة االستماع ویجب أن تتضمن ملخص األدلة وسبب القرار.یجب أن یستند قرار الموظف على ا  .5

تعلیقاً یجب أن یتضمن القرار بیان یبلغ أولیاء األمور أو التلمیذ المؤھل بالحق بوضع بیان في سجل التلمیذ التعلیمي بھ   .6
وضعھ في السجل یجب أن یتم حفظھ بواسطة  أي توضیح یتم  على المعلومات في السجالت و/أو یحدد أي سبب لعدم االتفاق.

إذا تم الكشف عن سجل التلمیذ التعلیمي من قبل المنطقة التعلیمیة ألي طرف آخر، فیجب أن یتم كشف   المنطقة التعلیمیة.
 ح إلى ذلك الطرف أیًضا.التوضي

 بالغ ألولیاء األمور والتالمیذ عن الحقوق المتعلقة بسجالت التلمیذ التعلیمیة

) وقانون كولورادو یكفالن ألولیاء األمور/ األوصیاء (أولیاء األمور) FERPAقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة(
 سنة (التالمیذ المؤھلین) حقوق معینة فیما یتعلق بسجالت تعلیم التلمیذ، كما یلي: 18والتالمیذ فوق سن الـ 

 45یمیة ضمن فترة منطقیة من الزمن بعد تقدیم الطلب بالوصول (ال تتجاوز الحق بتفحص ومعاینة سجالت التالمیذ التعل  .1
 ).JRA/JRC-Rانظر سیاسة (  یوًما).

الحق في طلب تعدیل لسجالت التلمیذ التعلیمیة التي یعتقد ولي األمر أو التلمیذ المؤھل بأنھا غیر دقیقة أو مضللة أو   .2
   بطریقة أخرى تنتھك حقوق الخصوصیة للتلمیذ.

الحق في خصوصیة المعلومات التعریفیة الشخصیة الواردة في السجالت التعلیمیة للتلمیذ، باستثناء ما یمتد إلیھ   .3
)FERPA .وقانون الوالیة ویخوالن فیھ الكشف عن المعلومات بدون موافقة ( 

التعلیمیة في االمتثال لمتطلبات الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بخصوص الفشل المزعوم للمنطقة   .4
)FERPA.(  ) اسم وعنوان المكتب الذي یدیرFERPA:ھو ( 

 ) وزارة التعلیم األمریكیةFamily Policy Compliance Officeمكتب االمتثال بسیاسة العائلة (
 )U.S. Department of Education) 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-

8520. 

 ).JRA/JRCانظر سیاسة (  لحق في رفض السماح بتسمیة أي أو كل من فئات دلیل المعلومات.ا  .5

 ).JRA/JRCإلى ضباط التجنید العسكري. انظر سیاسة ( الحق في طلب عدم منح ھذه المعلومات  .6
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