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Реєстраційна форма учня - Загальна інформація
Для того, щоб записати дитину до школи, батьки повинні заповнити реєстраційну форму учня. Форма доступна в школі
вашої дитини або її можна знайти на інтернет сторінці шкільного округу. Цю форму необхідно заповнити, надрукувати та
підписати батьками. Роздруковану та заповнену реєстраційну форму учня слід надати до школи разом із документами, що
підтверджують вашу адресу, ім'я, дату народження та громадянство дитини, яку ви таким чином реєструєте на навчання.
Якщо ви є батьком іноземного учня або ви є новоприбувшими до Канади, будь ласка, зв'яжіться з організацією One
World…One Centre або відвідайте їхню електронну сторінку для більш детальної інформації:
One World…One Centre
12050-95A Street
780-944-2001

У вас ще залишилися питання про реєстраційну форму учня?
Будь ласка, зателефонуйте або відвідайте місцеву школу або зверніться до Едмонтонських католицьких шкіл за
телефоном 780-441-6000 або info@ecsd.net.

Збір та використання приватної інформації
Особиста інформація, відображена у реєстраційній формі учня та всі інші особисті данні, що зберігаються у особистій
справі учня, використовуються із метою належної реєстрації та надання освітніх послуг вашій дитині. Деяка особиста
інформація буде також доводитися до Міністерства освіти Альберти відповідно до вимог із звітності, а також за
попередньою згодою. Ця інформація збирається у відповідності до Шкільного закону Альберти, який регулює програми та
послуги Едмонтонських католицьких шкіл, а також Розділом 33 (с) Закону Альберти про право на інформацію та захист
конфіденційності. Із подальшими питаннями про збір та використання такої інформації, звертайтеся до директора школи
вашої дитини.
На сторінці 4 реєстраційної форми учня батьки/опікуни мають можливість ознайомитися із документами,
перерахованими нижче. Ознайомтеся із цими документами і у відповідному місці вкажіть про вашу згоду із ними:

Згода про відповідальне користування майном
Цей документ визначає відповідальність вашої дитини у користуванні інформаційними ресурсами Едмонтонських
католицьких шкіл, такими як комп’ютери, інтернет та електронна пошта.

Використання та розкриття приватної інформації
Це документ визначає те, у який спосіб та коли працівники шкільного округу збирають та використовують
особисту інформацію учнів.

Правила громадського сайту шкільного округу
Ці правила регулюють те, коли і яку саме інформацію дозволено розміщувати на окружному сайті.
На сторінці 4 реєстраційної форми учня є секція під назвою Участь у засобах масової інформації. Ознайомтесь та
позначте ті положення, із якими ви погоджуєтеся.
На сторінці 4, знизу, зазначається, що Едмонтонські католицькі школи вимагають вашої згоди на можливість комунікації
через електронну адресу. Серед повідомлень, що надсилатимуться, можуть бути пропозиції, оголошення чи реклама, які
стосуються таких видів шкільної діяльності, як річники, екскурсії, обіди, фото, позашкільні заняття, тощо. Щоб надсилати
вам подібну інформацію, нам потрібна ваша згода. Якщо ви не погоджуєтеся, то на вашу адресу будуть приходити тільки
листи про присутність учня на заняттях та різні невідкладні новини.
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