የ COPPA የወላጅ ስምምነት ቅጽ
ለወላጆች ማሳሰቢያ
ከ 13 አመት እድሜ በታች የሆኑ ልጆች ቤተሰቦች (ወይም ሕጋዊ አሳዳጊዎች) ከሕጻናት የኦንላይን ግላዊነት ጥበቃ ድንጋጌ (COPPA)ን ከማክበር አንፃር፣ በብሔራዊ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ርዕሰ መምህራን ማህበር (NASSP) የሚሰበሰበውን የልጆቻቸውን መረጃ ማጋራት በ www.nhs.us፣ www.njhs.us፣ www.nehs.org፣ www.natstuco.org፣ www.nassp.org እና
https://community.nassp.org/home (“ድረ-ገጽ” ተብሎ የሚጠራን) ጨምሮ በ NASSP ድረ-ገጾችን መስማማት አለባቸው። የ NASSP የ COPPA መግለጫ በድህረገፅ የግላዊነት ፖሊሲ

ውስጥ እዚህ ተካቷል፡ https://www.nassp.org/footer/privacy-policy
NASSP ፈቃድዎን ለማግኘት የልጅዎን የኦንላይን ላይ የመገኛ መረጃ፣ እንዲሁም የልጁን/የልጅትዋን ወይም የወላጁን ስም ወስዶ ይሆናል።

የልጅዎን የግል መረጃ ለመሰብሰብ፣ ለመጠቀም ወይም ለመልቀቅ ፈቃድዎ ያስፈልጋል። ፈቃድ ካልሰጡን በስተቀር ልጅዎ ወደ ማናቸውም የ NASSP ድህረገፅ ላይ እንዲጠቀም
አንፈቅድም። የ NASSP ድህረገፅ አካውንቶች ከ NASSP መርሃ-ግብሮች እና እንቅስቃሴዎች ጋር የተያያዙ መረጃዎችን፣ ማለትም ከ National Honor Society (“NHS፣ ብሔራዊ የክብር
ማህበር”)፣ National Junior Honor Society (“NJHS፣ ብሔራዊ የመለስተኛ የክብር ማህበር”)፣ National Elementary Honor Society (“NEHS፣ ብሔራዊ የመጀመሪያ ደረጃ የክብር
ማህበር”) እና National Student Council (“NatStuCo፣ ብሔራዊ የተማሪዎች ካውንስል”)ን ጨምሮ የ NASSP ይዘት፣ ቁሳቁስ እና ሃብቶችን የማግኘት እድል ያሰጣሉ።
ሊረጋገጥ የሚችል የወላጅ ስምምነት

እባክዎ የተጠየቁትን መረጃዎች በመጻፍ ይህንን ቅጽ ይሙሉ። ከዚያም፣ አትመው፣ ፈርመውበት፣ ስካን አድርገው በዚህ የኢሜይል አድራሻ ይላኩት፦

membership@nassp.org ወይም በዚህ የፖስታ አድራሻችን ይላኩልን፡ NASSP, ATTN: Customer Care, 1904 Association Drive, Reston, VA
20191።
ክላውድ ተኮር ለሆነ አገልጋይ የቀረቡ ቅጾችን መልሶ ማግኘት አይቻልም።

የልጁ ሙሉ ስም፡
የልጁ የኢ-ሜይል አድራሻ፡

(ከወላጅ የኢሜይል አድራሻ የተለየ መሆን አለበት።)
የልጁ የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓመት)፡
የትምህርት ቤት ስም (አስፈላጊ ነዉ)፡
የትምህርት ቤት ዚፕ ኮድ (አስፈላጊ ነዉ)፡
የፕሮግራም አባልነት:

NHS

NJHS

NatStuCo

NEHS

ይህን ቅፅ በመፈረም እና ወደ NASSP በመመለስ፣ በ NASSP የግላዊነት ፖሊሲ ውስጥ በተገለጸው መሰረት የልጅዎን የግል መረጃ መሰብሰብ፣ መጠቀም እና/ወይም መልቀቅ
ተስማምተዋል።
የእርስዎ ሙሉ ስም፡
ከልጁ ጋር ያለዎት ግንኙነት፡
የእርስዎ የኢ-ሜይል አድራሻ፡

(ከልጁ የኢሜይል አድራሻ የተለየ መሆን አለበት።)
የእርስዎ ሙሉ የፖስታ አድራሻ
የእርስዎ ፊርማ፡

ቀን፡

ተጨማሪ መረጃ መሰብሰብን እና የልጅዎን መረጃ መጠቀምን በመቃወም በማንኛውም ጊዜ ስምምነትዎን መሰረዝ ይችላሉ። ይህን ስምምነት ለመሻር ከፈለጉ እባክዎ ስምምነትዎን
መሰረዝዎን ይፃፉና የተፈረመውን ቅፅ በኢ-ሜይል በmembership@nassp.org ወይምበ NASSP, 1904 Association Drive, Reston, VA 20191 በፖስታ ይላኩልን።

NHS፣ NJHS፣ NEHS እና ብሔራዊ የተማሪዎች ምክር ቤት የ NASSP መርሃግብሮች ናቸው

