ክፍል፤_______
የ ሚዲያ (የመረጃ ማሰ ራጫ) /የ እ ንተርኔ ት ህትመቶች
የ ወላ ጅ የስ ምምነ ት ቅጽ
የ2012-2013 የትምህርት ዘመን
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች
የላቀ የትምህርት ዲስትሪክት
የህትመት/የኤላክትሮኒክ ሚዲያ (የመረጃ ማሰራጫ)
የህዝብ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ትኩረት ስላለው ወቅታዊ ፕሮግራሞችንና ክስተቶችን ለማግኘት የህትመትና የኤላክትሮኒክስ ሚዲያዎች(ብዙሃን
መረጃ ፈላጊዎች) የህዝብ ትምህርት ቤቶችን መጉብኘት ይፈልጋሉ። ከእነዚህ ተግባራት ጋር በተያያዘ ሚዲያዎች ያገኙትን ተማሪዎችን ፎቶ
ከማንሳታቸው ወይም የተማሪዎችን ፎቶ ከትምህርት ቤት ውጪ በሚደረጉ ህትመቶች ከመጠቀማቸው በፊት በዲስትሪክቱ ፖሊሲ መሰረት የወላጆች
ፊቃድ ይፈለጋል።
ከላይ የተጠቀሰውን ጉዳይ አስመልክቶ በመረጃ ፈላጊዎችና አሰራጮች ሌጅዎ ቃለ- መጠይቅ ይደረግለት/ይደረግላት ወይም አይደረግለት/አይደረግላት፣
ፎቶ ይነሳ/ትነሳ ወይም አይነሳ/አትነሳ የሚሉትን ጉዳዮች አስመልክቶ ቀጥሎ ከተሰጡት ሳጥኖች ውስጥ የሚፈልጉትን አንዱን በማመልከት ፈቃድዎን
ይግለጹ። ይህ ፎርም በትምህርት ቤት ውስጥ ከተማሪው/ዋ ፋይል ጋር ይያያዛል።
□ አዎን፣ የሚዲያ ሰዎች ለልጄ ቃለ- መጠይቅ እንዲያደርጉና ፎቶ እንዲያነሱ እፈቅዳለሁ።
□ አይ፣ የሚዲያ ሰዎች ለልጄ ቃለ- መጠይቅ እንዲያደርጉና ፎቶ እንዲያነሱ አልፈቅድም።
ከላይ የተገለጸውን መረጃ መረዳቴንና መቀበለን ከታች በማስፈረው ፍርማዬ አረጋግጣሇሁ።
የዲስትሪክት ሚዲያ
የተዋጣላቸውን የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች ፕሮግራሞችን ለማጠናከርና ከማህበረሰባችን ጋር ያለንን ግንኙነት ለማሻሻል ዲስትሪክቱ
የትምህርት ቤቶቻችንን ተማሪዎች የፎቶ፣ የምስል አጠቃቀምና ስርጭትን እያስፋፋ ነው።
ይህ ስምምነት ትምህርት ቤቶቻችንን ለማስተዋወቅና በቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት የሚሰራጩትን ፕሮግራሞችና በዲስትሪክቱ
ያሉትን ማህበረሰቦች ለማስተዋወቅ ሲባል ከታች የተጠቀሰውን የተማሪ ማንኛውንም ዓይነት ፎቶና የቭዲዮ ምሥል ለመጠቀም የሚያስችል ፊቃድ
ያጠቃልላል። ሁሉም ቃለ- መጠይቆች፣ ፎቶዎችና የቭዲዮ ምሥልች የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች ድስትሪክት ንብረት ይሆናሉ። ይህንን በተመለከተ
ምንም ዓይነት ካሳ እንደማይሰጠኝ ተረድቻለሁ።
□ አዎን፣ የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች ድስትሪክት ለመረጃና ስለትምህርት ቤቶቹን ፕሮግራሞች ለማሰራጨትና
ማህበረሰቦቹን ለማስተዋወቅ ሲል የልጄን ፎቶና/ወይም የቭዲዮ ምሥልች እንዲጠቀም እፈቅዳለሁ።
□ አይ፣ ለመረጃም ሆነ ስለትምህርት ቤቶቹን ፕሮግራሞች ለማህበረሰቦቹ ለማሰራጨትም ሆነ ለማስተዋወቅ
ሲባል የልጄ ፎቶም ሆነ የቭዲዮ ምሥል በቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት እንዲጠቀም አልፈቅድም።
ከላይ የተገለጸውን መረጃ መረዳቴንና መቀበለን ከታች በማሰፍረው ፍርማዬ አረጋግጣለሁ።
ዓለም-አቀፋዊ ድረ-ገጽና የእንቴርኔት ህትመት
እንቴርኔትና የዓለም-አቀፍ ድረ -ገጽ እምቅና ስፍር ቁጥር የለለው የጥናትና የምርምር፣ የመረጃና የመረጃ ልውውጦች ምንጭ እንደሆኑ የቼሪ ክሪክ
ትምህርት ቤቶች ድስትሪክት ያውቃል። ስለዚህ የትምህርት ቤትና የድስትሪክት ድረ- ገጾች በእንቴርኔት ላይ እንዲታተሙ የቼሪ ክሪክ ትምህርት
ቤቶች ያበረታታል። ሆኖም ግን፣ በ (EHCA) እና በ (EHCA-R) የሚባሉ የድረ-ገጽና የእንቴርኔት ህትመት የቦርድ ፖሊሲና የመተዳደሪያ ደንብ
ውስጥ በተገለጸው መሠረት ሁሉም የድረ-ገጽ ህትመቶች ቀጥሎ በተዘረዘሩት ነጥቦች ሥርዓት መሆን አለባቸው፤
● የተማሪ ሥራ የሚታተመው ከሥርዓተ-ትምህርት ጋር የሚገናኝ ከሆነ፣ ወይም የትምህርት ተግባርን የሚመለከት ከሆነ
ብቻ ነው።
● ማንኛውም የተማሪ የግል ሚስጢር በድረ-ገጽ ላይ አይካተትም ወይም ከድረ-ገጽ መሲብ ጋር አይገናኝም።
□ አዎን፣ የልጄ የትምህርት ተግባር/ሥራ፣ ፎቶ(ዎች)፣ እንደዚሁም የግል ምስጢር ያልሆኑ መረጃዎች በዓለም-አቀፍ
ድረ-ገጽ ላይ እንዲወጡና እንዲታተሙ እፈቅዳለሁ።
□ አይ፣ የልጄ የትምህርት ተግባር/ሥራ፣ ፎቶ(ዎች)፣ እንደዚሁም የግል ምስጢር ያልሆኑ መረጃዎች በዓለም-አቀፍ
ድረ-ገጽ ላይ እንዲወጡና እንዲታተሙ አልፈቅድም።
ከላይ የተገለጸውን መረጃ መረዳቴንና መቀበለን ከታች በማሰፍረው ፊርማዬ አረጋግጣለሁ።
___________________________________________________________________________
የተማሪ ስም (እባክዎ ሙሉ ስም ይጻፉ)

የተማሪው/ዋ ትምህርት ቤት

________________________________________________________________________
የወላጅ/የአሳዲጊ ፍርማ

ቀን

