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اعد نموذج الموافقة إىل  College Kidsلكسب  5دوالرات باإلضافة إىل الودائع اإلضافية مقابل الحضور الجيد.
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تفاصيل الحافز
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موافقت لمديرية تربية مدارس مقاطعة سانت لويس العامة
من أجل التأهل رلبنامج المشارکة  ،أمنح
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وشكائه الماليي واإلداريي بما يف ذلك عل سبيل المثال ال الحرص
Alltru Credit Unionو ) VistaShareلغرض وحيد هو إدارة برنامج  College Kidsوالمشاركة
لطفل يف حساب التوفبCollege Kids.
فيه  ،ولتقديم جوائز مالية إضافية
ي
أتفهم أن مكتب أمي الخزانة سوف يتعامل مع معلومات المشاركة عل أنها شية بما يتوافق مع جميع
القواني الفيدرالية والوالئية والمحلية  ،بما يف ذلك عل سبيل المثال ال الحرص  ،قانون الخصوصية
ً
والحقوق التعليمية لألشة  ،ولن يفصح عن أي معلومات إىل أي أطراف غب منصوص عليها رصاحة
يف هذه االتفاقية  ،وأن أي معلومات عن الحضور يف المدرسة سيتم استخدامها لألغراض الوحيدة
إلدارة برنامج  College Kids.أفهم أن المشاركة يف برنامج  College Kidsتطوعية.
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القانوت للطالب المذكور أدناه  ،ىوبموجبه ي
SLPSوالمدارس المستقلة من أي وجميع االلبامات الناشئة عن أو فيما يتعلق بمشاركة البيانات
الموصوفة أعاله المتعلقة بالكلية أطفال.
ً
ى
ً
لتلف رسالة إخبارية رب ع
نظرا ألن طفلك جزء من برنامج  ، College Kids Savingsفهو أيضا مؤهل ي
سنوية مجانية لألطفال فقط  ،مع مسابقات ومقاالت خاصة حول األموال من فريقنا يف Alltru
Credit Union.
إذا كانت لديك أي أسئلة  ،فاتصل بمنسق برنامج  College Kidsعل 314-612-1686

