
 
 

 .دوالرات باإلضافة إىل الودائع اإلضافية مقابل الحضور الجيد  5لكسب   College Kids عد نموذج الموافقة إىلا     
 

Attendance Consent 
 

 يتمكن طفلي من كسب ودائع مقابل الحضور    
ي حتى

 نعم ، أريد مشاركة معلوماتى

ي ، ولن يحصل طفلي عل ودائع مقابل الحضور    
ي مشاركة معلوماتى

 
 ال ، ال أرغب ف

 
 معلوماتك 

 
  :تأری    خ ميالد الطالب  :اسم الطالب

 
 
  :الصف  :اسم المدرسة 
 
 
  :رقم الهاتف الخلوي  :هوية الطالب 

ي   :اسم وىلي األمر/الوصي  
وت  ید االلكبى   :البر

   :تأری    خ اليوم    :توقيع وىلي األمر/الوصي 

 
 

 الرجاع هذا النموذج، إما:  
 
 

 

ي ایل  
ون  يد االلكبر  اخذ صورة وارسلها بالبر

collegekids@stlouis-mo.gov 

  ارجاعها اىل معلم الطالب 

 الخطوة

1 

about:blank


ة اإلخبارية   تفاصيل الحافز والنشر

 

نامج  ي   المشارکةمن أجل التأهل لبر
 سانت لويس العامة   مقاطعة مدارسلمديرية تربية  ، أمنح موافقتى

(SLPS)   ي المدرسة ورقم تعريف
أو المدرسة المستقلة لمشاركة معلومات حضور طفلي أو المعال ف 

كائه الماليي   واإلداريي    ي ذلك عل سبيل  الطالب مع مكتب أمي   الخزانة وشر
 المثال ال الحرصبما ف 

Alltru Credit Union  و VistaShare)  لغرض وحيد هو إدارة برنامج College Kids   والمشاركة
ي حساب التوفب  

 .College Kids فيه ، ولتقديم جوائز مالية إضافية لطفلي ف 

 

ميع  عل أنها شية بما يتوافق مع ج المشاركةأتفهم أن مكتب أمي   الخزانة سوف يتعامل مع معلومات 
ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص ، قانون الخصوصية  

القواني   الفيدرالية والوالئية والمحلية ، بما ف 
  
ً
والحقوق التعليمية لألشة ، ولن يفصح عن أي معلومات إىل أي أطراف غب  منصوص عليها رصاحة

ي المدرسة سيتم استخدامها لأل 
ي هذه االتفاقية ، وأن أي معلومات عن الحضور ف 

غراض الوحيدة  ف 
ي برنامج  .College Kids إلدارة برنامج 

 .تطوعية College Kids أفهم أن المشاركة ف 

 

ي ووكالء
ي مسؤوىلي وموظف 

ي بالكامل وأعف 
ي للطالب المذكور أدناه ، وبموجبه أعف 

 أنا الوالد أو الوصي القانوت 
SLPS  امات الناشئة عن أو فيما يتعلق بمشاركة البيانات  والمدارس المستقلة من أي وجميع االلبى 

 .الموصوفة أعاله المتعلقة بالكلية أطفال

 

ي رسالة إخبارية رب  ع   College Kids Savings نظًرا ألن طفلك جزء من برنامج
ا مؤهل لتلفى

ً
، فهو أيض

ي 
 Alltru سنوية مجانية لألطفال فقط ، مع مسابقات ومقاالت خاصة حول األموال من فريقنا ف 

Credit Union. 

 

 1686-612-314 عل College Kids كانت لديك أي أسئلة ، فاتصل بمنسق برنامج إذا  

 

 


	اخذ صورة وارسلها بالبريد الالكتروني الی
	collegekids@stlouis-mo.gov

