
 التالمیذ/نشر معلومات عن التلمیذسجالت  - JRA/JRCسیاسة 

للطبیعة السریة لسجالت التالمیذ التعلیمیة، ال یحق ألي شخص أو وكالة حق الوصول لسجالت التالمیذ التعلیمیة بدون  اتقدیرً 
 القانون وھذه السیاسة.التلمیذ المؤھل، باستثناء ما منصوص علیھ في موافقة مكتوبة مسبقة من ولي أمر التلمیذ أو 

یجب أن یوفر المدیر العام أو من ینوب عنھ إدارة مناسبة لسجالت التالمیذ وفًقا للقانون، بما في ذلك تنفیذ التدابیر الوقائیة أو 
 اإلجراءات فیما یتعلق بإمكانیة الوصول إلى والكشف عن سجالت التلمیذ التعلیمیة.

 محتوى وحفظ سجالت التالمیذ التعلیمیة

 مدیر المدرسة ھو األمین الرسمي للسجالت في بنایتھ.

سجالت التالمیذ التعلیمیة بكل أشكالھا ووسائطھا، بما في ذلك المحتویات الفوتوغرافیة واإللكترونیة، ھي ھذه السجالت التي 
التالیة: المعلومات تتعلق مباشرًة بالتلمیذ. قد تتضمن سجالت التالمیذ التعلیمیة، ولكن لیس من الضروري أن تقتصر على 

تحدد الھویة؛ العمل األكادیمي المنجز؛ مستوى التحصیل (الدرجات، درجات االختبارات التحصیلیة الموحدة)؛ بیانات  بیانات
الحضور؛ درجات اختبارات الذكاء الموحدة، اختبارات الكفاءة واالختبارات النفسیة؛ نتائج جرد االھتمامات؛ المعلومات 

معلومات عن خلفیة العائلة؛ مالحظات وتقییمات المدرس أو المستشار؛ تقاریر أنماط السلوك الخطیرة أو الصحیة والطبیة؛ 
 ).IEPالمتكررة وأي برنامج تعلیم فردي (

سجالت التالمیذ التعلیمیة ال تتضمن السجالت المحفوظة من قبل وحدة تطبیق القانون في المدرسة أو المنطقة التعلیمیة 
 م إنشاؤھا من قبل تلك الوحدة لغرض تطبیق القانون.للمدرسة والتي ت

ال شيء في ھذه السیاسة من شأنھ أن یمنع أعضاء اإلدارة أو المدرسین أو الكادر من الكشف عن المعلومات المستمدة من 
 المعرفة الشخصیة أو المالحظات وغیر مستمدة من سجالت التلمیذ التعلیمیة.

الفحص والمعاینة لسجالت التالمیذ التعلیمیة، وطلبات الحصول على نسخ من مثل ھذه  وفًقا للقانون المعمول بھ، طلبات
 السجالت، وكشف المعلومات التعریفیة الشخصیة فیھا یجب أن تحفظ كجزء من السجل التعلیمي لكل تلمیذ.

المدرسة أو أي أطراف یجب على موظف المدرسة استخدام طرق معقولة للتحقق من ھویة أولیاء األمور والتالمیذ وموظفي 
آخرین یكشفون سجالت التالمیذ التعلیمیة لھم. عملیة التحقق من الھویة قبل الكشف عن السجالت اإللكترونیة من خالل كلمات 

 المرور أو التدابیر األمنیة تكون مطلوبة.

 الوصول إلى سجالت التعلیم للتلمیذ من قبل أولیاء األمور والتالمیذ المؤھلین

 18مر/الوصي ("أولیاء األمور") الحق في تفحص ومعاینة سجالت أطفالھم التعلیمیة، إذا كان التلمیذ دون سن الـ لـ ولي األ
سنة أو أكبر ("تلمیذ مؤھل")، فیمكن للتلمیذ تفحص أو معاینة سجالتھ التعلیمیة وتزوید قبول  18سنة. إذا كان سن التلمیذ 

ریفیة الشخصیة فیھا. على الرغم من ذلك، فأن أولیاء األمور مخولین خطي لكشف مثل ھذه السجالت والمعلومات التع
للوصول إلى سجالت طفلھم التعلیمیة، على الرغم من عدم وجود موافقة خطیة من التلمیذ المؤھل، إذا كان التلمیذ المؤھل 

أن یكون الوصول إلى  معال ألغراض ضریبة الدخل الفیدرالیة أو كان الكشف متصل بحالة صحیة أو أمنیة طارئة. یجب
 سجالت التلمیذ التعلیمیة من قبل أولیاء األمور أو التالمیذ المؤھلین وفًقا لالئحة األحكام المرفقة مع ھذه السیاسة.

 طلب لتعدیل سجالت التلمیذ التعلیمیة

التعلیمیة الذي یعتقدون بأنھ  یمكن لولي األمر أو التلمیذ المؤھل أن یطلبا من المنطقة التعلیمیة تعدیل سجل من سجالت التلمیذ
غیر دقیق أو مضلل أو بطریقة أخرى ینتھك حقوق الخصوصیة للتلمیذ. ال یمكن الطعن بالدرجات وفًقا لھذه السیاسة. یجب أن 

 تكون طلبات تعدیل سجل التلمیذ التعلیمي وفًقا لالئحة األحكام المرفقة مع ھذه السیاسة.

 



 الكشف بموافقة خطیة

المنطقة التعلیمیة عن طریق القانون أو السیاسة الحصول على موافقة خطیة قبل الكشف عن معلومات تعریفیة متى ما تتطلب 
 شخصیة من سجل التلمیذ التعلیمي، فأن البالغ المقدم إلى ولي األمر أو التلمیذ المؤھل یجب أن یتضمن ما یلي:

 أ. السجالت المحددة التي سیكشف عنھا؛

 ثل ھذا الكشف؛ب. األسباب المحددة لم

 ج. تحدید ھویة أي شخص أو وكالة أو منظمة التي طلبت مثل ھذه المعلومات واالستخدامات المرادة من ھذه المعلومات؛

 األسلوب التي سیتم الكشف عن السجالت بھا؛ و الطریقة أود. 

 ھـ. الحق بمعاینة أو استالم نسخة من السجالت التي سیكشف عنھا.

التلمیذ المؤھل یجب أن تكون صالحة فقط للطلب المحدد والذي تم ذكره سابقاً. موافقة التلمیذ باالشتراك موافقة ولي األمر أو 
في أي صف أو نشاط مدرسي أو برنامج تعلیمي خاص أو أي برنامج مدرسي آخر یجب أن ال تشكل طلب موافقة خطیة 

 محددة في ھذه السیاسة.

بتزوید الموافقة الخطیة، فعلى المنطقة التعلیمیة إما االحتفاظ باستمارة الموافقة الموقعة حالما یقوم ولي األمر أو التلمیذ المؤھل 
 ) اإللكتروني. Infinite Campusأو توثیق أنھا استلمت موافقة خطیة في موقع أنفینیت كامباس (

 الكشف بدون موافقة خطیة

مات التعریفیة الشخصیة الواردة فیھا بدون موافقة خطیة لولي قد تكشف المنطقة التعلیمیة سجالت التالمیذ التعلیمیة أو المعلو
 األمر أو التلمیذ المؤھل إذا كان الكشف یلبي الظروف التالیة:

یكون الكشف لموظف مدرسة لھ مصلحة تعلیمیة مشروعة في سجل التلمیذ التعلیمي أو المعلومات التعریفیة الشخصیة   .1
یتم تخویل فقط أولئك الموظفین المدرسیین الذین لدیھم مصلحة تعلیمیة مشروعة كما  الواردة فیھ. وفًقا للقانون، یجب أن

 مشروح في ھذه السیاسة للوصول إلى سجالت التلمیذ التعلیمیة المحددة.

أ. ألغراض ھذه السیاسة، "موظف المدرسة" ھو شخص یعمل لدى المنطقة التعلیمیة كإداري أو مشرف أو مدرس أو عضو 
(بما في ذلك كادر الصحة والطب وأفراد وحدة تطبیق القانون)؛ أو شخص یخدم في مجلس التعلیم أو شخص أو موظفي الدعم 

شركة الذین استعانت بخدماتھم أو وظائفھا المنطقة التعلیمیة أو التي خالف ذلك ستقوم المنطقة التعلیمیة باستخدام موظفیھا 
ار أو معالج)؛ أو ولي األمر أو التلمیذ الذي یخدم في لجنة رسمیة، مثل لتأدیتھا (مثل المحامي أو مدقق الحسابات أو مستش

 لجنة انضباطیة أو لجنة الشكاوى؛ أو ولي األمر أو التلمیذ أو متطوع آخر یساعد موظفي المدرسة اآلخرین في تأدیة واجباتھم.

) ضروري لذلك الموظف 1( ب. یكون للموظف المدرسي "مصلحة تعلیمیة مشروعة" إذا كان الكشف لموظف المدرسة:
) یستخدم في سیاق العمل الرسمي للمنطقة 2للقیام بمھام مالئمة تكون محددة في وصفھ الوظیفي أو من خالل اتفاقیة عقد؛ (

) یتعلق بإنجاز بعض المھام أو اتخاذ قرار  یخص 3التعلیمیة ولیس ألغراض خارجة عن المناطق الرسمیة للمسؤولیة؛ (
 ق مع األغراض التي یتم فیھا حفظ البیانات.) یتف4التلمیذ؛  (

یكون الكشف لموظفي مدرسة أخرى أو النظام المدرسي أو مؤسسات ما بعد الثانویة التي طلبت السجالت والتي ینوي   .2
فترة التلمیذ االلتحاق بھا أو المسجل بھا. یمكن استكمال أو تحدیث أو تصحیح أي سجالت تم إرسالھا خالل تقدیم التلمیذ أو 

 النقل إذا اقتضت الحاجة.



یكون الكشف للممثلین المخولین من قبل المراقب العام للوالیات المتحدة، والنائب العام للوالیات المتحدة وأمین وزارة   .3
 التعلیم األمریكیة أو السلطات التعلیمیة المحلیة أو على مستوى الوالیة.

 ، أو تلقي مساعدات مالیة.الكشف مرتبط باستمارة تقدیم التلمیذ لطلب  .4

یكون الكشف لموظفین الوالیة والموظفین المحلیین ویأخذ باالعتبار قدرة نظام قضاء األحداث للخدمة بفاعلیة قبل   .5
 the Colorado Openالمقاضاة، التلمیذ الذي تم الكشف عن سجالتھ كما ینص علیھ قانون كولورادو للسجالت المفتوحة (

Records Actون األطفال في والیة كولورادو () وقانColorado Children's Code یجب أن یتم الكشف عن مثل .(
ھذه السجالت والمعلومات التعریفیة الشخصیة فقط بناًء على شھادة خطیة من قبل الموظفین بأن السجالت والمعلومات لن 

انون، بدون الموافقة الخطیة المسبقة ألولیاء تكشف ألي جھة أخرى، ما عدا ما ھو مصرح بھ تحدیًدا أو مطلوب من قبل الق
 األمور أو التلمیذ المؤھل.

یكون الكشف للمنظمات التي تقوم بدراسات ألجل أو بالنیابة عن الوكاالت أو المؤسسات التعلیمیة لتطویر أو التحقق أو   .6
 إدارة االختبارات التنبئي أو إلدارة برامج مساعدة التلمیذ أو لتحسین التدریس.

 یكون الكشف للمنظمات المعتمدة من أجل الوظائف المعتمدة.  .7

 ).IRSمكتب خدمة العائد الداخلي ( ألغراض ضریبةیكون الكشف ألولیاء أمور التلمیذ المؤھل ویكون التلمیذ معال   .8

حة وسالمة التلمیذ أو یكون الكشف على ارتباط بالحاالت الطارئة، إذا كانت معرفة المعلومات أمًرا ضروریا لحمایة ص  .9
 اآلخرین.

یكون الكشف لالمتثال ألمر قضائي أو استدعاء قانوني. ما لم یكن محدداً في األمر أو االستدعاء، یجب على المنطقة   .10
 التعلیمیة القیام بجھود منطقیة إلبالغ ولي األمر أو التلمیذ المؤھل قبل االمتثال لألمر أو االستدعاء.

 "للمعلومات االستداللیة" كما محدد في ھذه السیاسة.یكون الكشف   .11

 الكشف عن المعلومات االستداللیة

یمكن كشف المعلومات االستداللیة بدون موافقة خطیة لولي األمر أو التلمیذ المؤھل. إن "المعلومات االستداللیة" تعني 
تبر ضارة أو تنتھك الخصوصیة إذا تم كشفھا. إن المعلومات التي یتضمنھا سجل التلمیذ التعلیمي والتي بصورة عامة ال تع

المعلومات االستداللیة والتي یمكن الكشف عنھا تضم ولكن ال تقتصر على اسم التلمیذ، والبرید اإللكتروني، وصورة، ومحل 
ألعضاء  وتاریخ المیالد، ومجال الدراسة العام، والمشاركة في األنشطة والریاضات المعترف بھا رسمًیا، والوزن والطول

الفرق الریاضیة، وتواریخ الحضور، والصف، وحالة التسجیل، والشھادات، والجوائز ومراتب الشرف التي نالھا، والوكالة 
التعلیمیة السابقة أو المؤسسة التي انتظم بھا التلمیذ مؤخراً ومعلومات أخرى مشابھة. إن المعلومات االستداللیة تتضمن أیًضا، 

معرف شخصي فرید آخر موضح على شارة ھویة التلمیذ التعریفیة أو الذي یستخدمھ التلمیذ  ریفیة أوالتعرقم ھویة التلمیذ 
للوصول أو التواصل في األنظمة اإللكترونیة، ولكن فقط في حالة عدم التمكن من استخدام المعرف للوصول إلى سجالت 

العوامل التي تصادق على ھویة المستخدم، مثل كلمة المرور  التلمیذ التعلیمیة ما عدا عندما یتم استخدامھ مع عامل أو أكثر من
 التي ال یعرفھا سوى المستخدم المخول فقط.

 عنوان ورقم ھاتف التلمیذ لن یتم الكشف عنھما بموجب ھذا القسم.

األمور والتالمیذ ) من المنطقة التعلیمیة إبالغ أولیاء FERPAمالحظة: یتطلب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة (
یجب أن تحدد المنطقة  . C.F.R. 99.37(a)(2) 34 .المؤھلین عن حقوقھم في رفض الكشف عن المعلومات االستداللیة

 34التعلیمیة "فترة من الوقت" ألولیاء األمور/التالمیذ المؤھلین ألخبار المنطقة التعلیمیة أن ال تكشف المعلومات االستداللیة. 



C.F.R. 99.37(a)(3) 34  الفقرة التالیة تلبي متطلبات ھذه "الفترة من الوقت". یجب أن یكون آخر موعد للبالغ فترة
أسابیع) بعد بدایة المدرسة لتسمح لولي األمر/التلمیذ المؤھل تحدید ما إذا یمكن كشف المعلومات  3-2منطقیة من الوقت (مثًال 

 االستداللیة بدون اتفاقیة خطیة مسبقة.

تم استالم مثل ھذا  إذاو التلمیذ المؤھل الحق في رفض السماح بتحدید أي أو كل فئات دلیل المعلومات االستداللیة لولي األمر أ
 إذاالذي یلیھ  االثنینأو یوم  سبتمبر 15الرفض بخط الید في مكتب مدیر المدرسة التي یلتحق التلمیذ بھا في موعد ال یتجاوز 

 یوم سبت أو أحد. سبتمبر 15صادف 

 المعلومات االنضباطیة إلى موظف المدرسة كشف

وفًقا لقانون الوالیة، یجب على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أن یناقش المعلومات االنضباطیة الخاصة بأي تلمیذ ملتحق 
 بالمدرسة مع أي مدرس لھ اتصال مباشر مع التلمیذ في الفصل أو ألي مستشار لھ اتصال مباشر مع التلمیذ. یجب على أي

مدرس أو مستشار الذین تم رفع تقریر المعلومات االنضباطیة لھم المحافظة على خصوصیة المعلومات ویجب أن ال یتحدث 
 بھا مع أي شخص آخر.

یتطلب قانون الوالیة من مدیر المدرسة أو مساعد المدیر أن یبلغ التلمیذ وولي أمر التلمیذ عندما یتم اإلفصاح عن المعلومات 
وید نسخة من المعلومات االنضباطیة المشارك بھا. یمكن للتلمیذ و/أو ولي األمر أن یطعن على دقة مثل ھذه االنضباطیة وتز

 المعلومات االنضباطیة خالل العملیة المذكورة في ھذه السیاسة واألحكام المرفقة.

 العسكريالكشف لضباط التجنید 

ستداللیة، لتالمیذ المدرسة الثانویة یجب أن یتم تحریرھا إلى األسماء والعناوین ورقم ھاتف المنزل وكذلك المعلومات اال
یوم من الطلب، ما لم یقدم ولي األمر أو التلمیذ طلباً خطیاً ینص على أن مثل ھذه  90ضباط التجنید العسكریین ضمن 

مباشرًة في تقدیم ھذه المعلومات یجب أن ال یتم تحریرھا. إن مصروفات فعلیة منطقیة ومألوفة تتحملھا المنطقة التعلیمیة 
 المعلومات سیتم دفعھا من قبل الجھة التي طلبت الخدمة.

 )Medicaidالكشف للتأمین الصحي (

في جمیع الحاالت التي یكون فیھا التلمیذ مشترك في برنامج التأمین الصحي لوالیة كولورادو، فیجب على المنطقة التعلیمیة 
م التلمیذ وتاریخ المیالد والجنس إلى سیاسة وتمویل الرعایة الصحیة (وكالة التأمین تحریر المعلومات االستداللیة تتكون من اس

الصحي لوالیة كولورادو) للتحقق من أھلیة التلمیذ للتأمین الصحي. یجب أن تحصل المنطقة التعلیمیة على موافقة سنویة من 
 فواتیر. لتحقیق ھذا، یجب على المنطقة التعلیمیة أن:أولیاء األمور قبل تحریر أي معلومات غیر استداللیة المطلوبة ألجل ال

 مالحظة: اختر واحًدا أو أكثر من التالي.

 ترفق استمارة موافقة مع معلومات "بدایة السنة الدراسیة" كل خریف.   

 ).IEPترفق استمارة موافقة مع كل حزمة مواد برنامج التعلیم الفردي (   

 الحاالت الطبیة الطارئة.ترفق بند موافقة مع استمارة    

 )CCHEالكشف للجنة كولورادو للتعلیم العالي (

دیسمبر من كل سنة، یجب على المنطقة التعلیمیة للمدرسة الكشف للجنة كولورادو للتعلیم العالي اسماء  31بحلول أو قبل 
بریدًیا إشعار فرص التعلیم  ما بعد  وعناوین البرید اإللكتروني للتالمیذ المسجلین في الصف الثامن لالستخدام في اإلرسال

 الثانویة والمبادئ التوجیھیة للقبول في التعلیم العالي على النحو المطلوب من قبل قانون الوالیة.

 إخطار الحقوق السنوي



م دراسي. یجب على المنطقة التعلیمیة إبالغ أولیاء األمور والتالمیذ المؤھلین عن حقوقھم وفًقا لھذه السیاسة في بدایة كل عا
بالنسبة إلخطار ألولیاء األمور أو التالمیذ المؤھلین من ذوي االحتیاجات الخاصة أو من لغتھم الرئیسیة أو المنزلیة غیر 

 المرجح تبلیغھم بحقوقھم بشكل معقول.  یصبح مناإلنجلیزیة، فسیتم تغییر ترتیب أو طریقة اإلخطار حتى 

والمستند قانوني المرافقین والحقوق التعلیمیة للعائلة، وھذه السیاسة واألحكام یمكن الحصول على نسخة من قانون الخصوصیة 
 لھا من مكتب المدیر العام خالل ساعات العمل الرسمیة.

 قانون اإلدارة اإلداري

الوالیة ) ولوائحھ وكذلك قانون FERPAیجب على المنطقة التعلیمیة االمتثال لقانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة (
الذي یدیر سریة السجالت التعلیمیة للتلمیذ. یجب على المنطقة التعلیمیة أن تكون مخولة التخاذ كل األفعال ومزاولة كل 

 الخیارات المخولة تحت القانون.

تتعارض مع  في حالة أن ھذه السیاسیة أو األحكام المرفقة لم یعالجا حكًما في قانون والیة أو قانون فیدرالي قابل للتطبیق، أو
أو تتضارب مع قانون والیة أو قانون فیدرالي قابل للتطبیق، فأن أحكام قانون الوالیة أو القانون الفیدرالي القابل للتطبیق یجب 

 أن تسود.

 (تاریخ االعتماد)

 Family Educational( قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة U.S.C. 1232g 20  المراجع القانونیة.:
Rights and Privacy Act( 

U.S.C. 7908 20  2001(معلومات القائمین على التجنید العسكري موجودة في (قانون عدم حرمان أي طفل) لسنة( 
C.F.R. 99.1 et seq. 34  لوائح قانون)FERPA( 

4U30U 1- 330 و-C.R.S 19 ) نشر المعلومات والسجالت تحت قانون األطفال في والیة كولورادو)Colorado 
Children's Code(( 

321-1- 22 C.R.S . یجب على المنطقة التعلیمیة االمتثال مع)FERPA ( 
) (1)(ff109-32-22 C.R.S.  وجوب تأسیس سیاسة عن الكشف عن عناوین البرید وأسماء تالمیذ الصف الثامن إلى)

 لجنة كولورادو للتعلیم العالي)
 (6) -32-22 C.R.S.   وجوب تأسیس سیاسة عن تبادل المعلومات بما یتفق مع قانون الوالیة والقانون الفیدرالي لمصلحة)

 جعل المدارس آمنة)
 (2) 109-32-22 C.R.S.  (وجوب مشاركة المعلومات االنضباطیة والحضور مع وكاالت العدالة الجنائیة) 

C.R.S. 22-33-106.5 (المحكمة لإلخطار عن إدانة جریمة العنف والسلوك الجنسي غیر القانوني) 
C.R.S. 22-33-107.5 لمدرسة)(المنطقة التعلیمیة للمدرسة لإلخطار عن الفشل في الحضور ل 

)C.R.S. 24-72-204 (3)(a)(VI (المدرسة ال تستطیع الكشف عن العنوان ورقم الھاتف بدون موافقة) 
)C.R.S. 24-72-204 (3)(d  (معلومات لموظفي التجنید العسكري) 
)C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(I   أحكام معینة من)FERPA (تم سنھا في قانون كولورادو 
)C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(II   الكشف من قبل الكادر للمعلومات المكتسبة عن طریق المعرفة الشخصیة أو)

 المالحظة)
)C.R.S. 24-72-205(5  (رسوم نسخ السجل العام) 

C.R.S. 25.5-1-116 ) سریة سجالت إدارة سیاسة الرعایة الصحیة وتمویلھا)HCPF(( 

http://www.lpdirect.net/casb/crs/19-1-303.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/19-1-304.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/19-1-304.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/22-1-123.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/22-32-109.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/22-32-109.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/22-32-109.html


 ، مسؤولیة موظفو المدرسة / حمایة الموظفینGBG  مراجع للمزید من المعلومات.:
JKانضباط التلمیذ ، 

JLC وخدمات التلمیذ الصحیة، سجالت 
JRCAU*Uلوالیة, تبادل سجالت/معلومات التلمیذ بین المنطقة التعلیمیة للمدرسة ووكاالت ا 
KLMA ینالعالقات مع موظفین التجنید العسكري ومؤسسات التعلیم ما بعد الثانویة وأرباب العمل المحتمل 

http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:e1f&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_GBG&2.0%23JD_GBG%23JD_GBG
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:213a&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_JK&2.0%23JD_JK%23JD_JK
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:213a&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_JK&2.0%23JD_JK%23JD_JK
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:23a6&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_JLC&2.0%23JD_JLC%23JD_JLC
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:23a6&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_JLC&2.0%23JD_JLC%23JD_JLC
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:278a&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_JRCA*&2.0%23JD_JRCA*%23JD_JRCA*
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:2adb&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_KLMA&2.0%23JD_KLMA%23JD_KLMA
http://lp.ctspublish.com/casb/core/lpext.dll?f=id&id=Colorado:r:2adb&cid=Colorado&t=content_doc.htm&an=JD_KLMA&2.0%23JD_KLMA%23JD_KLMA
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