Second-quarter survey
د البني سټي سکول ډسټرکټ له خوا د خپلو زده کووونکو د کورنیو سره د سروی عمل پیل کړی شوی دی څو موږ په  13نومبر
د ختمیدونکي ټاکل شوي مودې وروسته د زده کړې په هکله د هغوی د لومړیتوبونو څخه ځان خبر کړو .په دویم کوارټر کې
چې په  1فبروري ختمیږي ،د زده کوونکو لپاره د ډسټرکټ له خوا به د لیرې څخه او پخپله په راتللو او په ښوونځي کې د زده
کړې ترالسه کولو کړنالرې هم دهغسې موجود وي.
د وړوکتون څخه تر  6م ګرېډ یا ټولګي پورې به د ټولو زده کوونکو او د  K-12د ځانګړي زده کړې لپاره په یو ځای کې په
محدود صنفونو کې د زده کړې ترالسه کوونکي ماشومانو لپاره پخپله د راتللو او د لیرې څخه د زده کړې ترالسه کولو طریقې
موجود وي .لږ تر لږه د  1فبروري پورې له اووم څخه تر دولسم ګرېډ پورې د نورو زده کوونکو لپاره به یوازې د لیرې څخه
زده کړه ترالسه کول ممکن وي.
موږ ته دا احساس شته چې په وضعیتونو کې به بدلون راځي او ښایي چې د زده کوونکو کورنۍ د اوړي په موسم کې د ترسره
شوي پریکړو بدلولو ته اړتیا ولري .البته ،لطفا ً دا په یاد وساتئ چې د دې دویم کوارټر لپاره به ستاسې انتخاب محدود وي یا د
کوویډ 19-په هکله د روغتیا او خوندیتوب د مقرراتو او کارکوونکو د اړتیاو له کبله به په هغوی باندې محدودیتونه وي.
په دې پوهیدل هم ضروري دي چې د ټولنیز واټن ساتلو لپاره په صنفونو کې ځای محدود دی .سربېره پردې ،د لیرې څخه د
زده کړې ترالسه کوونکو شمیر هم پوره کیدو ته نږدې دی .او هم دا خبره د ایلیمنټري په توګه د ټرانسپورټ لپاره کیدی شي،
ټولنیز واټن شرطونه په پام کې نیولو سره زموږ لپاره د نورو بووستونکو شمیر هم محدود دی.
د دې محدودیتونو له کبله د دې سروې پایلې په پام کې نیولو سره موږ د دویم کوارټر لپاره د زده کړې یا ټرانسپورټ په
هکله به ستاسې په لومړیتوبونو د عمل کولو پوره کوښښ کوو.
لطفا ً دا هم په یاد ساتئ چې د نیویارک ایالت د زده کړې وزارت او د روغتیا وزارت (د نیویارک ایالت د تعلیم او روغتیا
وزارت) د الرښوونو له مخې په ټول ډسټرکټ کې دا ممکن ده چې ماشومان د هغوی په ټاکلي ښوونځیو او/یا د ښوونکو سره
نه وي .که ډسټرکټ ستاسې لپاره ستاسې د ټاکل شوي طریقې زده کړه یعني د لیرې څخه یا شخصي زده کړه تعقیبوي نو دا
امکان شته چې د ښوونځي موقعیت او/یا ښوونکي بدل شي .پخپله شخصي زده کړه یا د لیرې څخه د زده کړې انتخاب د ځای
او موجود موقعیت پر اساس وي.
موږ د ټیکنالوژۍ د اړتیاو په هکله هم د زده کوونکو د کورنیو سروی کوو .په دې سره به موږ ته د خزان په موسم کې د ترالسه
کیدونکي کروم بوکس په ویشلو کې اساني وي او موږ به په دې طریقه په ټول ډسټرکټ کې د هر زده کوونکي لپاره د یو کمپیوټر
انتظام کولی شو.
په پای کې به موږ والدېنو او سرپرستانو ته دا فرصت هم ورکوو چې د الندې درې مهم فورمو د بشپړولو یا نه بشپړولو
پریکړه وکړي .فوټو اېنډ میډیا ریلیز ایګریمنټ (د عکسونو او رسنۍ د خپرونې تړون) ،کمپیوټر اېنډ نیټ ورک ایکسیپټیبل
یوز ایګریمنټ (د کمپیوټر او نیټ ورک د مناسب استعمال تړون) او د  PEPRAډایرکټورۍ د معلوماتو فورمه.
ستاسې لپاره دا اړینه ده چې دا سروی او فورمې بشپړې کړئ څو زموږ سره دقیق معلومات موجود وي .لطفا ً ټول معلومات په
غور سره ولولئ .د سروی د بشپړولو وروسته لطفا ً دا د خپل ماشوم/ماشومې په ښوونځي کې د جمعې د ورځې  23اکتوبر
ماښام  5بجو نه مخکې وسپارئ.
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A۔ د زده کوونکي معلومات
که ممکن وي نو لطفا ً د دې برخې معلومات په انګلیسۍ کې ولیکئ.
4۔ ګرېډ:

1۔ د زده کوونکي نوم:

5۔

2۔ د زده کوونکي اي مېل:
ښوونځی:
3۔ د زده کوونکي آیي ډي:
B۔ د اړیکې معلومات
که ممکن وي نو لطفا ً د دې برخې معلومات په انګلیسۍ کې ولیکئ.
1۔ د لومړۍ اړیکې نیولو کس:

4۔ اي مېل:

2۔ د زده کوونکي سره خپلوي:

5۔ ادرس:

3۔ د تلیفون شمیره:
C۔ د زده کړې طریقه
په راتلونکي ټاکلي وخت کې د ځای د موجودیت په حالت کې لطفا ً د راتلونکي ټاکلي مودې لپاره د خپلې خوښې د
زده کړې د طریقې انتخاب وکړئ.
1۔ □ په ښوونځي کې
2۔ □ د لیرې څخه
D۔ ټرانسپورټ
لطفا ً د ټرانسپورټ لپاره خپلې اړتیاوې په نښه کړئ.
1۔ □ زما ماشوم/ماشومه د ټرانسپورټ مستحق دی/ده او هغه به ټرانسپورټ ته اړتیا لري
2۔ □ زما ماشوم/ماشومه د ټرانسپورټ مستحق دی/ده خو هغه به ټرانسپورټ ته اړتیا نه لري .که اړتیا وي نو ښوونځي ته
تګ را تګ لپاره به زه بله څه برابرتیا جوړه کړم.
3۔ □ زما ماشوم/ماشومه د ټرانسپورټ مستحق نه دی/ده.
4۔ □ نه تطبیق کیږي .وړتیا ته د پام کولو پرته زما ماشوم/ماشومې ته د ټرانسپورټ اړتیا نشته ځکه چې لږ تر لږه د دویم
ټاکل شوي وخت د آخره ( 1فبروري) پورې د هغه داخله په بشپړه توګه د لیرې څخه د زده کړې په ترالسه کولو کې شوي ده.
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E۔ ٹیکنالوجی تک رسائی
لطفا ً د خپل ماشوم/ماشومې تکنالوژۍ ته د موجوده الس رسي په نښه کړئ .د ډسټرکټ له خوا په ورکړل شوي الې
( )Chromebookد خپل ماشوم/ماشومې د الس رسۍ موجوده کچه په نښه کړئ .لطفا ً په خپل کور کې موجود باوري براډ
بېنډ انټرنېټ ته الرسی هم په نښه کړئ.
1۔ ډسټرکټ له خوا صادر شوي ( )Chromebookته الس رسی:
a۔ □  Chromebookته یوازې/انفرادي الس رسی
b۔ □ په کور کې موجود د نورو زده کوونکو/ماشومانو سره په شریکه الس رسی
 c۔ □  Chromebookنشته
d۔ □  Chromebookراکړل شوی و خو کار نه کوي
2۔ باثباته براډ بېنډ انټرنېټ ته الس رسی:
a۔ □ د وړاندې کوونکي له خوا وړاندې شوی باثباته براډ بېنډ انټرنیټ
b۔ □ د ډسټرکټ له خوا صادر شوی موبایل هاټ سپاټ
c۔ □ د سیلیولر نیټ ورک یا نورو طریقو په واسطه غیر مسلسل الس رسی
d۔ □ براډ بېنډ انټرنیټ ته الس رسی موجود نه دی
F۔ د والدېنو/سرپرست السلیک
1۔ نوم پرنټ کړئ:
2۔ السلیک:
3۔ نیټه:
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City School District of Albany

د عکس او رسنۍ د خپرونې فورمه
د  21-2020تعلیمي کال
ښوونځی _______________________________ :د والدېنو/پالونکي اي مېل:
_____________________________________________
د زده کوونکي نوم ________________________________ :ټولګی _________ :معلم:
____________________________________
د البني سټي سکول ډسټرکټ د مثبت فعالیتونو  ،امتیازونو او زموږ د کارکوونکو او زده کوونکو د کار د پرمختګ لپاره سختې
هلې ځلې کوي .د دې ډول ترفیع او پرمختګ لپاره د ولسوالۍ د نشریاتو او سوداګرۍ موادو ،د ولسوالۍ د ویب پاڼې او له رسنیو
څخه استفاده کیدی شي .ښایي داسې فرصتونه رامنځته شي چې د زده کوونکو عکسونه واخیستل شي او په نوم ،صنف یا ښوونځی
هغوی وپیژندل شي .خو ،موږ پوهیږو چې ځینې والدېن ښایي دا غوښتنه وکړي چې موږ د هغوی د ماشومانو شناخت په ډاګه نه
کړو .مهرباني وکړئ د اشتهار او ترفیع په اړه د خپل نظر وړاندې کولو لپاره الندې فورمه بشپړه کړئ.

□

زه( ،والدېن /پالونکي یا زده کوونکی/زده کوونکي) ________________________________________،
هو
د البني سټي سکول ډسټرکټ ته اجازه ورکوم چې زما د زوی/لور یا زما (که زه  18کلن زده کوونکی/زده کوونکي یا د زیات
عمر یم) عکس اخلي او د ولسوالۍ د ټولو خپرونو ،پشمول د خبرلیکونو ،رسنۍ د پروژو ،رسالو ،د ښوونځي یا ولسوالۍ د ویب
پاڼو یا د نورو خپرونو ،د انالین یا خپرونې د رسنیو لپاره یې استعمالوي.

□

زه( ،والدېن /پالونکي یا زده کوونکی/زده کوونکي) ________________________________________،
نه
د البني سټي سکول ډسټرکټ ته اجازه نه ورکوم چې زما د زوی/لور یا زما (که زه  18کلن زده کوونکی/زده کوونکي یا د زیات
عمر یم) عکس اخلي او د ولسوالۍ د ټولو خپرونو ،پشمول د خبرلیکونو ،رسنۍ د پروژو ،رسالو ،د ښوونځي یا ولسوالۍ د ویب
پاڼو یا د نورو خپرونو ،د انالین یا خپرونې د رسنیو لپاره یې استعمالوي.
___________________________________________________
_________________________________________________
د والدېنو/قانوني سرپرست یا زده کوونکي (که  18کالو څخه زیات عمر لري) السلیک

نیټه:

ادرس _______________________________________________________________:تلیفون
_________________________________
** *مهرباني وکړئ چې څومره ژر ممکن وي دا فورمه ښوونځی ته بیرته واستوئ***
که موږ ستاسو څخه دا فورمه ترالسه نه کړه ،نو موږ به دا وګڼو چې تاسو نه غواړئ چې ستاسو د ماشوم/ماشومې عکس واخیستل شي .دا فورمه به ستاسو د
ماشوم/ماشومې د ښوونځي په دوسیه کې ساتل کیږي .که داسې وضعیت رامنځته شي چې د خپرونې په اړه ستاسې د ماشوم/ماشومې موقف بدل کړي ،نو مهرباني
وکړئ چې څومره ژر ممکن وي ښوونځی او د ولسوالۍ د مخابرې دفتر ته خبر ورکړئ.
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CITY SCHOOL DISTRICT of ALBANY
1 Academy Park
Albany, New York 12207
(518) 475-6175 Fax: (518) 475-6199
BOARD of EDUCATION
Anne Savage, President • Vickie Smith, Vice President • Tabetha
Wilson, Secretary
Damarise Mann • Sridar Chittur, Ph.D. • Ellen Krejci • Hassan
I. Elminyawi
د  CSDAد کمپیوټر او نېټ ورک د مناسب استعمال تړون
د زده کړې بورډ د زده کوونکو لپاره د زده کړې او ښوونې د چاپیریال په ښه توګه د استعمالولو ژمنه کړي ده .د ډسټرکټ په اند د زده
کوونکو کمپیوټر نېټ ورک او انټرنیټ ته الس رسی د زده کړې او څیړنې لپاره یوه ښه او موثره طریقه ده او د دوی له خوا د ډسټرکټ
په صنفونو کې یوازې د زده کړې او ښوونې طریقو ته د ودې او پرمختګ ورکولو په موخه کمپیوټرز او د کمپیوټر اړوند تکنالوژۍ د
استعمال تشویق کیږي .لطفا ً د کمپیوټر او نېټ ورک د استعمال په هکله د زده کړې د بورډ الندې تګالرې وګورئ 4256.1 ،4256 :او
.5695
زده کوونکي باید د خپل ښوونځي اکاونټ د خپل صنف اضافي برخه وګڼي او د دې درناوی او احترام به هغسې اړین وي د کوم چې موږ
په ښوونځي کې هیله لرو .زموږ د سټوډنټ کوډ آف کنډکټ (د زده کوونکو د چلند مقررات) په کتابچه کې ورکړل شوي پالیسۍ او طریقې
زموږ په ډیجیتالي زده کړې هم تطبیق کیږي .د والدېنو څخه غوښتنه کیږي چې د آن الین استعمال د اصولو او د دې په خوندي توګه د
استعمال په هکله د خپلو ماشومانو سره خبرې وکړي او زموږ د ښوونکو او خپل ماشومانو ترمنځ ترسره شوي خبرې اترې تایید کړي.
د ډسټرکټ د ټولو زده کوونکو او کارکوونکو لپاره الندې فعالیتونه منع ګرځول شوې دي.
 .1نېټ ورک د تجارتي اهدافو ،مالي ګټو ،شخصي کاروبار ،د تولیداتو د مشهورتیا ،سیاسي موخو ،اخیستلو یا جوارۍ لپاره
استعمالول.
 .2کاپي راییټ یا د ذهني ملکیت د نورو حقونو خالف ورزي کول چې په دې کې د ډسټرکټ په کمپیوټر نیټ ورک د کاپي
راییټ څه سافټ ویئر نقلول ،انسټالول ،ترالسه کول یا وړاندې کول.
 .3نیټ ورک د فحش ،نا مناسب یا جنسي نوعیت د موادو د ترالسه کولو یا وړاندې کولو لپاره استعمالول.
 .4نیټ ورک د داسې پیغامونو د ترالسه کولو ،لیږلو یا وړاندې کولو لپاره استعمالول چې په هغې کې د نسلي امتیاز ،صنفي
امتیاز ،کنځلو ،فحش یا د نورو د ځورولو مواد شامل وي.
 .5د بل کوم کس اکاونټ یا پاس ورډ استعمالول.
 .6د نورو د اي مېل د اساینمنټس یا کار لوستلو ،حذف کول ،نقل کولو یا په هغې کې د بدلون کولو کوښښ کول یا د نورو د اي
مېل په لیږلو او/یا ترالسه کولو ،د زده کړې یا کار کولو په وړتیا کې قصدا ً مداخله کول.
 .7خلکو ته د ناغوښتل شوي اي مېلونو (سپېم) یا نامعلومه پیغامونو او فایلونو د لیږلو لپاره د نیټ ورک استعمالول.
 .8د بل کوم کس د شخصي ادرس ،تلیفوني شمیرې یا نور شخصي معلومات په ډاګه کول.
 .9د نیټ ورک د فلټرنګ یا ډېسک ټاپ د خوندیتوب د پروګرامونو څخه د ځان ساتلو کوښښ کول.

VISION STATEMENT
The City School District of Albany will be a district of excellence with caring
relationships and engaging learning experiences that provide equitable opportunities for all students to reach their
potential.
MISSION STATEMENT
We will work in partnership with our diverse community to engage every
learner in a robust educational program designed to provide the knowledge and skills necessary for

success.
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سرغړونې
څوک چې نیټ ورک ته په نامناسبه توګه الس رسی کوي ،له هغوی څخه به نیټ ورک ته د الس رسۍ اسانتیا واپس واخیستل شي او د هغوی خالف
به د قانون او تطبیق شوي مقرراتو او تړنونو له مخې انضباطي کاروایئ کیږي.
د محرمتیا حقونه
د ډېټا ټول فایلونه او د ذخیره کولو ځای به د ډسټرکټ ملکیت ګڼل کیږي چې ډسټرکټ به د دې اختیار لري او د هغوی له خوا به د دې څارنه کیږي.
مراجعه کوونکی باید د ډسټرکټ د نېټ ورک په واسطه د ذخیره شوي یا الس رسي لرونکي معلوماتو د پټ ساتلو هیله نه لري.
په کمپیوټر کې ځای پر ځای شوي ریکارډونه د اي مېلونو پشمول به ((ریکارډونه)) ګڼل کیږي چې هغې ته د خلکو الس رسی به د نیویارک ایالت د
معلوماتو د خپلواکۍ د شرایطو سره سم کیږي.
زه _______________________________ .په دې پوهیږم چې د کمپیوټر په نیټ ورک به زما په فعالیتونو نظر ساتل کیږي او زه د دې
تړون د شرایطو پابند/مسؤل یم.

نیټه______________________________ :
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د  FERPAله مخې په ډایریکټورۍ کې د ورکړل شوي معلوماتو د په ډاګه کولو اجازه نه ورکول
دي فیډرل فیملي اېجوکېشنل رائټس اېنډ پرائیوېسي اېکټ ( )FERPAد قانونو تطبیق د ښوونځي د ډسټرکټ له خوا د زده کوونکي د
ریکارډونو خلکو یا دریمې ډلې ته د ډاګه کولو د ادره کولو په هکله وي .د  FERPAد شرایطو له مخې ډسټرکټس ته د والدېنو د اجازې
پرته په ډایریکټورۍ کې د ځینې ځانګړي معلوماتو د خپرولو اجازه وي.
د  FERPAڅخه د استثنا له مخې به سکول ډسټرکټ ته د ښوونځي او ډسټرکټ په خپرونو کې د زده کوونکي د بریاوو او فعالیتونو د
خپرونې اجازه ورکول کیږي.
د دې په مثالونو کې دا الندې شامل دي خو د دې پورې محدود نه دي:
□
□
□

د فراغت پروګرامونه
ایئر بکس
په ډرامه یا موسیقۍ کې ښوول شوي کارنامې

□
□

اعزازي فهرست/د کارنامې فهرستونه او پېښې
د لوبو په هکله الرښوونې او خپرونې

په ډایریکټورۍ کې د ورکړل شوي معلوماتو مثالونه:
□
□
□
□
□
□
□

د زده کوونکي نوم
ادرس
د تلیفون جزیات
الیکترونیکي مېل ادرس
عکس
د زیږون نیټه او ځای
د اساسي تعلیم شعبه

□
□
□
□
□
□

په ښوونځي کې د پاتې کیدو نیټې
ګرېډ لېول
په دولتي توګه په تصویب شوي فعالیتونو او لوبو کې ګډون
وزن او قد
ترالسه شوي ډګریانې ،اعزازونه او انعامونه
هغه تعلیمي اداره چې تر ټولو په اخره کې یې په کې زده کړه ترالسه
کړې

یادونه
□ د اجازې نه ورکولو دا یادونه هر کال بشپړول ضروري دي.
□ د ښوونځي پرنسپل لپاره به په ځانګړي خپرونه کې چې د ډایریکټورۍ معلومات په کې استعمالیږي ،د زده کوونکي په
هکله په ډایریکټورۍ کې د موجود معلوماتو د شاملولو لپاره په لیکلي ډول تصدیق کول ضروري وي.
دا غوښتنه کوم چې د سټي سکول ډسټرکټ آف البني له خوا زما د زده کوونکي د تعلیمي
زه،
ریکارډز په هکله په ډایریکټورۍ کې موجود معلومات په ډاګه نه کړل شي.
نیټه:
السلیک:

VISION STATEMENT
The City School District of Albany will be a district of excellence with caring
relationships and engaging learning experiences that provide equitable opportunities for all students to reach their
potential.
MISSION STATEMENT
We will work in partnership with our diverse community to engage every
learner in a robust educational program designed to provide the knowledge and skills necessary for success.

Second-quarter survey_PASHTU

ALT20921-10.20.2020.

