
Distrito escolar regional de Pentucket

Ano Escolar 2022- 2023

Reveja as seguintes informações importantes:

AMBOS OS FORMULÁRIOS DEVEM SER DEVOLVIDOS À ESCOLA PARA CADA ALUNO DE SUA FAMÍLIA

LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES

POR FAVOR, DEVOLVA ESTE FORMULÁRIO ATÉ setembro 15, 2022

Às vezes, somos solicitados a divulgar informações sobre os alunos para a mídia e outras organizações semelhantes. Essas solicitações incluem entrevistas, 
fotografias, nossa página da web e / ou gravação de vídeo de alunos envolvidos em uma série de atividades em sala de aula, bem como qualquer uma das outras 
atividades de enriquecimento que são oferecidas aqui na escola. Ocasionalmente, as partes interessadas podem visitar as salas de aula durante a sessão e solicitar 
permissão para falar com os alunos sobre as experiências educacionais. É nosso desejo respeitar os desejos dos pais e alunos em manter certas informações 
privadas.

____ Meu filho não pode ser fotografado / entrevistado para o jornal ou outras publicações impressas.

____ Meu filho não pode ser fotografado / entrevistado para uma sala de aula, escola ou página da web do distrito PRSD.

____ Meu filho não pode ser fotografado para o anuário escolar ou composição de classe.

Os pais devem estar cientes de que todos os alunos são fotografados no início do ano para que nosso Sistema de Informações do Aluno mantenha uma foto ativa 
do aluno em arquivo para emergências. Se você tiver quaisquer outras questões relacionadas à liberação de informações, fotos, vídeos e / ou nossa página da 
web dentro do contexto normal das operações diárias de nossa escola, pedimos que você comunique essas preocupações ao diretor por escrito até 9 de setembro 
de 2020.

ASSINE PARA INDICAR QUE REVISTOU O LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES

Nome do aluno: ___________________________ Professor da sala de aula: ___________________

Assinatura do pai / responsável: _____________________________ Encontro: __________________

Assinatura do aluno (somente HS / MS): _____________________________ Encontro: __________________

RECONHECIMENTO DO MANUAL

Os alunos e pais devem estar cientes das regras e regulamentos que governam as Escolas Regionais Pentucket. Para garantir que todos os indivíduos estejam 
cientes dessas diretrizes, e para entender que você será responsável por todas as regras que regem nossas escolas, pedimos que as famílias revisem o manual 
escolar juntas.

ASSINE PARA INDICAR QUE REVISU O CALENDÁRIO / MANUAL

Nome do estudante: _______________________ Professor de sala: ___________________

Assinatura do pai / responsável: _____________________________

Assinatura do aluno (somente HS / MS): _____________________________

Encontro: _________________

Encontro: _________________
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