قوتابخانێن مترۆپۆلیتان ناشڤیل یێن گشتی Metropolitan Nashville Public Schools

Student Software Usage Parent Agreement
پێکهاتنا دایك و بابان ل سەر بکارهینانا قوتابێ بو بەرنامەیێن کومپیوتەری
ئەڤ بەلگە دێ چارەسەرکرنا گرنگییا تایبەتمەندیێ و سالمەتییا گرێدای ب بەرنامێن کومپیوتەرێ ،ئەپلیکەیشنێن مۆبایالن
) ، (appsو ئامیرێن ئینەرنێتێ ئەوێن قوتابی یان  /و دایك و باب بکار دهیینن وەك بەشەك ژ چاالکیێن قوتابخانێ و ئەوێن
هاتینە دابینکرن ژ الیەکێ سیێ بو قوتابخانێ یان رێڤەبەرییا قوتابخانا.
یاسایا مافێن خێزانێ یێن پەروەردیێ و تایبەتمەندیێ The Family Educational Rights and Privacy Act 1
2
)( (FERPAسەحکە  (20 U.S.C. § 1232g and 34 CFR Part 99دێ زانیاریێن دیارکری یێن کەسی
) personally identifiable information (PIIژ تۆمارێن قوتابی یێن پەروەردەیێ پارێزیت ژ ئاشکراکرنا نە فەرمی.
 FERPAپێناسا تۆمارێن پەروەردەیێ دکەت وەك وان تۆماران ئەوێن )1( :ئێکسەر گرێدای ب قوتابی ڤە  )2( ،دهێنە
راگرتن ژ الیێ ئاژانس یان دەزگەهەکێ پەروەردەیێ یان ژ الیێ الیەکێ دی ئەوێ بو وێ ئاژانس یان دەزگەهێ کار دکەت.
(سەحکە )” . )"34 CFR § 99.3 definition of “education recordل هەندەك حالەتان ،مەرجێن خزمەتگوزاریێ
) "Terms of Service" (TOSئەوێن پێکهاتن ل سەر هاتییە کرن ژ الیێ قوتابخانێ یان رێڤەبەرییا قوتابخانا پێشی
بکارهینانا خزمەتگوزارییان یێن پەروەردەیێ ل سەر ئینتەرنێتێ رەنگە ئەڤە تێدا هەبن :هەمی مەرجێن یاسایێ یێن پێدڤی بو
رێکخستنا چونا ل ناڤ ،کارهینان ،و پاراستنا زانیارییان ،و ئەڤە رەنگە تێرا وێ چەندێ هەبیت کو ب یاسایێ دابینکەری
پێگێر بکەین ب وان مەرجێن گونجاو دگەل ڤان پێدڤیێن کۆنترۆلکرنا ئێکسەر.
هەندك جاران ،رەنگە دابینکەر داواکرنا بکارهینانا زانیاریێن قوتابی ئەوێن هاتینە وەرگرتن یان کومکرن ژ خزمەتگوزاریێن
پەروەردەیێ ل سەر ئینتەرنێتێ بو هەندەك مەرەمێن دێ ژبلی وی مەرەمێ ئەوا زانیاری بو هاتینا وەرگرتن .نمونە بو ڤان
مەرمەێن دی ئەڤەنە :بازار کرنا (رەواج کرنا) هەندەك بەرهەم و خزمەتگوزاریێن نی بو قوتابی ،دەستنیشانکرنا هندەك
قوتابیان بناڤ و نیشان ب رێکالمێن ئاراستەکری ،یان فروتنا ڤان زانیارییا بو الیەکێ سیێ .ئەگەر قوتابخانێ یان رێڤەبەرییا
قوتابخانا زانیاری دابەش کربن ل ژێر جیاکاریا قوتابخانێ یا فەرمێ یا  FERPAێ ،دابینکەر نکاریت زانیاریێن هاتینە
پاراستن ل ژێر  FERPAبکار بهینیت بو هەر مەرەمەکێ ژ بلی مەرەما دیارکری .هەر  PIIیەك هاتییە وەرگرتن ژ تۆمارا
قوتابی یا پەروەردەیێ ل ژێر جیاکاریا قوتابخانێ یا فەرمێ یا  FERPAێ پێدڤییە تەنها بو مەرەما نیشانکری بکار بهێت
(ئانکو ئەنجامدانا کار یان خزمەتگوزاریا فەرمی ،و قوتابخانا یان رێڤەربەرییا قوتابخان پێدڤییە کۆنترۆال ئێکسەر ل سەر
کارهینان و پاراستنا  .) PIIزێدەتر ژ ڤێ ،ل ژێر جیاکاریا قوتابخانێ یا فەرمێ یا  FERPAێ ،دابینکەر نابیت زانیاریێن
پاراستی لژێر  FERPAێ دابەش بکەت (یان فروشیت) یان دووبارە بکاربهێنیت بو هیچ مەرەمەکێ ژبلی ئەوێن هاتینە
دەستنیشانکرن ژ الیێ قوتابخانێ یان رێڤەبەرییا قوتابخانا و ژبلی وان مەرەمان یێن موڵەت بو هەبیت ل ژێر  FERPAێ.
گور دابینکرنا ڤێ فۆرمێ ،من پێداچوون یا کری ل سەر "مەرجێن خزمەتگوزاریێ" یان "مەرجێن بکارهینانێ" یێن
بەرنامەیێن کومپیوتەرێ ئەوێن زارۆکێن من دێ بکارهێنن ،بو مەرەمێن پەروەردەیێ ،ل قوتابخانێن مترۆپۆلیتان ناشڤیل یێن
گشتی ) . (MNPSئەز دزانم کو قوتابخانێن مترۆپۆلیتان ناشڤیل یێن گشتی دێ یا روون (شفاف) بیت دگەل دایك و بابان و
قوتابییان دەرباری چاوە قوتابخانا یان رێڤەبەرییا قوتابخانا دێ زانیاریێن قوتابێ کوم کەت ،دابەش کەت ،پارێزیت ،و
بکارهینیت .هەر وەسا ئەز دزانم کو قوتابخانێن مترۆپۆلیتان ناشڤیل یێن گشتی دێ هەر زانیارییا هاتییە عومبارکرن برێکا
بەرنامەیێن کومپیتەرێ یین پەروەردەیێ دێ پارێزیت .گور ئیمزاکرنا ڤێ پێکهاتنێ ،من ،وەك دایك یان باب یان سەرپرشت،
"مەرجێن خزمەتگوزاریێ" یان "مەرجێن کارهینانێ" یان "پێکهاتنا کارهینانێ" یێت خاندین و زانین ل سەر ویبسایتێ
. http://mnps.idlearningtech.org/student-privacy-documentation-ferpa
 1چەند جارێن باسێ ڤی یاسایێ دهێتە کرن د ڤی بەلگەی دا ،ئەم دێ شێەوی کورت  FERPAبکار هینین.
 2چەند جارێن باسێ (زانیاریێن دیارکری یێن کەسی) دهێتە کرن د ڤێ بەلگەی دا ،ئەم دێ شێوەی کورت  PIIبکار هینین.

I am at least eighteen (18) years of age and able to be legally bound by the terms of this
Agreement;
. ) ساال ب کێمیڤە و دکارم ب یاسایی پێگێریێ ب مەرجێن ڤێ پێکهاتنێ بکەم1١( تەمەنێ من
I approve the use of ( ئەز کارهینانا ڤان پەسند دکەمEducator must include specific titles/applications below):
___________________________________ Software
___________________________________ Software
___________________________________ Software
___________________________________ Software
in the educational activities of my child(ren) and I understand that Page 2 of this agreement must
be fully executed (completed and signed) in order for my child(ren) to be authorized to use the
aforementioned software.
 یێ ڤێ پێکهاتنێ پێدڤییە بهیتە تمامکرن و2  زارۆکین من و ئەز تێدگەهم کو الپەرێ/ ل چاالکیێن پەروەردەیێ بو زارۆك
. زارۆکێن من دەستهەالت هەبیت ب کارهینانا بەرنامیێن هاتینە گوتن/ ئیمزاکرن داکو زارۆك

All information is required هەمی زانیاری پێدڤینە
Parent/Guardian First & Last Name_______________________________________________
 یان سەرپرشتێ/ ناڤێ دایك یان بابێ
Email Address ___________________________________________ ناڤ و نیشان پۆستا ئەلیکترۆنی
Address ____________________________________________________________ ناڤ ونیشان
City  _________________________ باژێرState  ______ ویالیەتZip ______________ کودا پۆستێ
Home Telephone _________________________________________________ژمارە تەلفونا مالێ
Cell Phone Number _______________________________________________ ژمارە سیلفونێ
Parent/Guardian Signature ______________________________ Date _______________
 یان سەرپرشتێ/ ئیمزا دایك یان بابێ
بەروار
____ I do not have access to the internet, cannot review the “Terms of Service”, “Terms of Use”,
or “Use Agreement”, and am requesting a copy for my review.
" "مەرجێن بکارهینانێ، " من پێداچوون نە کریا ل سەر "مەرجێن خزمەتگوزاریێ،من دەستپێگەهشتن نینە بو ئینتەرنێتێ
. ئەز داخوازا کوپییەکێ دکم داکو پێداچونێ ل سەر بکەم.""پێکهاتنا کارهینانێ

