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2020-2021 Student and Parent/Guardian Permissions
Permission to View G and PG Videos/ DVDs
From time to time, classroom teachers use DVDs for the purpose of reinforcing positive behavior and
completion of academic assignments. As you know, it is getting more and more difficult to find DVDs that are
rated G. As a result, we would like your permission to allow your child to view G rated and PG rated videos
and DVDs for academic reinforcement and behavioral incentive purposes.
Virtual Meeting Permission
During School Closure Periods, teachers may have to deliver services outside of the school building through
alternative means, (i.e., by phone or electronically through online-virtual platforms such as GoogleMeet,
Zoom,etc.).
Walking Field Trips
Occasionally teachers will plan walking field trips in our community to the library or other nearby locations.
Please indicate if you consent to your child participating in walking field trips.
Use of Directory Information
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), a Federal law, requires that Chicago Ridge School
District 127 ½ , with certain exceptions, obtain your written consent prior to the disclosure of personally
identifiable information from your child's education records. However, Chicago Ridge School District may
disclose appropriately designated "directory information" without written consent, unless you have advised the
District to the contrary in accordance with District procedures. The primary purpose of directory information is
to allow the Chicago Ridge School District to include this type of information from your child's education
records in certain school publications. More information is in the Student and Parent/Guardian Handbook.
Internet Policy
Chicago Ridge School District 127 ½ offers internet access to students. While the District's intent is to make
internet access available in order to further educational goals and objectives, students may find ways to
access other materials as well. Even though the District may institute technical methods or systems to
regulate students' internet access, those methods will not guarantee compliance with the District's acceptable
use policy. That notwithstanding, the District believes that the benefits to students of access to the Internet
exceed any disadvantages. More information is in the Student and Parent/Guardian Handbook.
All parents/guardians and students will be asked to give consent to the above during the online registration
process.

٢٠٢٠/٢٠٢١إستمارة إعطاء موافقة الطالب  /أولياء األمور لعام

السماح بعرض مقاطع فيديو أو  DVDتصنف  Gو PG
 (Gمحتوى الفيديو معمم لجميع األعمار) PG(/يقترح وجود رقابة عند المشاهدة).
ت آلخر ،يستخدم ُمعلمي الفصول الدراسية تقنية الـعرض الرقمية ( )DVDبِغرض تعزيز السلوك اإليجابي وإتمام المهام األكاديمية للطالب .وكما هو
من وق ٍ
صعوبة العثور على فيديوهات  DVDالمصنفة ب ( Gمما يعني أن مشاهدة محتوى الـ  DVDمعممة للجميع) .ونتيجة لذلك  ،نود الحصول
معروف ،تزداد ُ
إذن منك بالسماح إلبنك\إبنتك بمشاهدة مقاطع الفيديوهات الرقمية المصنفة "  Gو  "PGلتعزيز الطالب أكاديميا ً وتحفيزه بشكل إيجابي سلوكياً.
على ٍ
إعطاء اإلذن لإلجتماعات اإلفتراضية (إجتماع  \ Zoomأو  )Google Meetعن طريق شاشة الحاسوب/الهاتف المحمول /أو الشاشة الرقمية.
خالل فترة إغالق المدارس بشكل إضطراري ،قد يحتاج ال ُمعَلِمون إلى تقديم الخَدمات الدراسية خارج مبنى المدرسة من خالل توفير وسائل بَديلة ( ،على سبيل
المثال ،عبر الهاتف أو إلكترونيًا من خالل منصات افتراضية عبر اإلنترنت مثل ( Google Meetأو .)Zoom
رحالت ميدانية سيرا ً على األقدام.
يخطط المدرسون أحيانًا ل َِرحالت ميدانية في إطار ال ُمحيط ال ُمجتمعي للمنطقة التعليمية/المدرسة مِ ما يتطلب السير على األقدام كالذهاب إلى ال َمكتبة أو بعض
األماكن األُخرى القريبة.
يرجى منك اإلشارة إلى ما إذا كنت توافق على مشاركة إبنك/إبنتك في رحالت السير الميدانية.

إستخدام معلومات الدليل.
إعطاء الموافقة على إستخدام مقطع فيديو أو صورة البنك /إبنتك مع العلم بأنه لن يكشف عن إسمه/ها بما يتماشى مع حقوق األسرة( .للعائالت الحق في
الخصوصية) كما هو موضح في دليل الطالب وأولياء األُمور في الصفحة .20 - 18

إستالم الطالب  /أولياء األمور لدليل سياسة إستخدام اإلنترنت (متاح على www.crsd1275.org).
االنضباط الخاصة ِبمنطقة شيكاغو ريدج التعليمية
● لقد قمت أنا ولي األمر وإبني/إبنتي ِبقراءة القواعد واللوائح والسياسات المتعلقة ِب ُم َدونة
ِ
 127.5والتي تقدمها المقاطعة التعليمية لشيكاغو ريدج عن طريق دليل الطالب وأولياء األمور.
تزم بِسياسة اإلنترنت التي تنص عليها المنطقة التعليمية لمدارس شيكاغو ريدج التعليمية  127.5ومدرك ايضا ً لبيان المبادئ
درك و ُملَ ِ
● أنا ُم ِ
اإلرشادي والتوجيهي.
ً
ً
● أدرك إدراكا ً تاما ،أن أي انتهاكات لـ "بيان سياسة استخدام االنترنت والبيان التوجيهي" يعتبر انتهاكا غير أخالقيا وقد يترتب عليه مخالفة القوانين
التي تنص عليها المدرسة والمنطقة التعليمية.
ُ
إذا قمت بارتكاب أي من هذه االنتهاكات  ،سيتم تعليق إمتيازات الوصول الخاصة بي و/أو إلغائها و /أو إتخاذ إجراءات تأديبية أخرى.
أما إذا كان ذلك يقع تحت إطار مسمى الجريمة  ،فقد أكون أيضًا عُرضة ِلت َ َح ُمل عواقب القانون التأديبي التي تنص عليه المقاطعة التعليمية لشيكاغو ريدج.
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عت اإلنتنت مصمم إلغراض تعليمية بحتة.
● أنا ُ أدرك أن البحث ر
المثتة للجدل
● أنا أدرك أنه من الصعب عىل المدارس التابعة لمنطقة شيكاغو ريدج التعلمية (  )127.5 CRSDتقييد الوصول إل المواد ر
ً
الت تظهر ف شبكة ر
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إبنت عند إستخدامه\ها لإلنتنت خارج نطاق المدرسة.
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