
جامعة  لدى برامج النظام التعلیمي المفتوحنموذج جمع المعلومات الدیموغرافیة عن المشاركین في 
 للبالغین –) MSU Extensionوالیة میشیغان (

 التاریخ:
  البرنامج الذي تشارك فیھ: 
) تفتح أبوابھا للجمیع. والتزاًما منا بسیاسات الحقوق المدنیة، فإننا مطالبون برفع MSU Extensionجامعة والیة میشیغان ( التعلیمي المفتوح لدىبرامج النظام  

اعیة (الجندریة). وال تكشف تلك التقاریر عن ) بشأن بیانات المشاركین في برامجنا من حیث أعراقھم وأنواعھم االجتمUSDAالتقاریر إلى وزارة الزراعة األمریكیة (
 نواع االجتماعیة (الجندریة).ھویة أصحاب تلك البیانات، وإنما تُرفَع البیانات ُمجمَّعةً (من حیث إجمالي األعداد في جمیع البرامج) إلى الوزارة بشأن األعراق واأل

 ال إجبار فیھ. كما أن ھذه البیانات لن تُستخَدم إال ألغراض إعداد التقاریر. كذلك، تُحفَظ ھذه السجالت منفصلةً عن القوائم البریدیة طوعيوتقدیم البیانات التالیة أمر 
 وبیانات المشاركین اآلخرین.

 ونشكركم على الوقت الذي تمضونھ في ملء ھذه البیانات وتقدیمھا إلینا.
 ینطبق)األصول العرقیة (یُرجى تحدید جمیع ما 

 من سكان أالسكا األصلیین أو من الھنود الحمر
القبیلة التي تنتمي إلیھا:  •

 آسیوي 
 من ذوي البشرة السوداء أو من األمریكیین ذوي األصول اإلفریقیة

 من سكان ھاواي األصلیین أو من سكان جزر المحیط الھادي
 من ذوي البشرة البیضاء أو القوقازیین 

 اإلفصاح عن ذلكال أرغب في 
 األصول اإلثنیة (یُرجى تحدید جمیع ما ینطبق)

 من أصول إسبانیة أو التینیة −
 من أصول شرق أوسطیة أو من األمریكیین ذوي األصول العربیة −
  أخرى (یُرجى التحدید) −
 ال أرغب في اإلفصاح عن ذلك. −

  النوع االجتماعي (الجندر)
 ال أرغب في اإلفصاح عن ذلك. 

 لتي تُقیم فیھالمقاطعة ا

 یُرجى تقدیم أي بیانات أخرى من شأنھا أن تساعدنا على معرفة ھویتك (اختیاري).

جامعة والیة میشیغان )MSU( واحدة من جھات العمل التي تتبع سیاسة التمكین وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتحقیق التمیز من خالل تنوع القوى العاملة وترسیخ روح الثقافة الشاملة بما یشجع الجمیع 
على بذل أقصى ما لدیھم وتحقیق أقصى طموحاتھم. ومن ثم، فإن برامج النظام التعلیمي المفتوح لدى جامعة والیة میشیغان )MSU Extension( وموادھا متاحة للجمیع دونما تمییز على أساس 

العرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو النوع االجتماعي، أو توجھات النوع االجتماعي، أو الدین، أو العمر، أو الطول، أو الوزن، أو اإلعاقة، أو االنتماءات السیاسیة، أو التوجھ الجنسي، أو الحالة 
االجتماعیة، أو الحالة العائلیة، أو الموقف من الخدمة العسكریة. وقد أُص ِدر ھذا النموذج تعزیًزا ألعمال برامج النظام التعلیمي المفتوح لدى جامعة والیة میشیغان )MSU Extension(، وفق 
مقتضیات القانونین الصادرین عن الكونغرس األمریكي بتاریخ 8 مایو )أیار( و30 یونیو )حزیران( عام 1914، بالتعاون مع وزارة الزراعة األمریكیة. أما مدیر برامج النظام التعلیمي المفتوح 

لدى جامعة میشیغان )Michigan Extension(، فھو السید »جیفري دبلیو دوایر«، وعنوانھ: )Quentin Tyler, Director, MSU Extension, East Lansing, MI 48824(. وأما 
البیانات الواردة في ھذا النموذج، فھي لألغراض التعلیمیة فحسب. وأي إشارة إلى أي منتج تجاري أو عالمة تجاریة بعینھا ال تعُ َدُّ تأییدًا من برامج النظام التعلیمي المفتوح لدى جامعة 

میشیغان )MSU Extension( لذلك المنتج أو تلك العالمة، وال تعُ َدُّ كذلك تحیًزا ضد غیرھا من المنتجات أو العالمات التجاریة األخرى. 
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