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Xem phim lấy chồng giàu sang trọn bộ

Thông tin nhận dạng cá nhânNewPath Learning xem xét những điều sau đây, trong số những thứ khác, là thông tin cá nhân nhưng có thể có thông tin khác: họ và tên, địa chỉ email, tên trường học, địa chỉ đường phố, vị trí, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng và bất kỳ thông tin tự nguyện nào khác được
cung cấp trong Hồ sơ của bạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng Số An Sinh Xã Hội của mình hoặc bất kỳ ID quan trọng nào khác làm tên người dùng hoặc mật khẩu cho Trang web này hoặc người khác. NewPath Learning không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về người dùng, trừ khi nó
được cung cấp tự nguyện cho Công ty của chúng tôi và để chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người tiêu dùng và mục đích kinh doanh như được mô tả ở đây. Chúng tôi (và / hoặc các đại lý hoặc chi nhánh của chúng tôi) có thể thu thập thông tin trực tuyến và sử dụng thông tin nhận dạng
cá nhân từ khách truy cập người lớn của chúng tôi: để xử lý và thực hiện đơn đặt hàng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cải thiện Trang web này và cho mục đích tiếp thị và quảng bá của công ty chúng tôi liên quan đến các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, trò chơi, khảo sát, diễn đàn, đăng ký, đăng ký
đăng ký, gửi nội dung, hoạt động trong lớp học, yêu cầu của chúng tôi về các đề xuất và yêu cầu Ngoài ra, thông tin cá nhân này có thể được sử dụng để cung cấp cho khách truy cập của chúng tôi, qua email hoặc các phương tiện khác, thông tin về các tài liệu và hoạt động mà họ có thể quan tâm, bao
gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ NewPath Learning và các chi nhánh của NewPath Learning. Thông tin này sẽ được coi là bí mật trong công ty chúng tôi, khi chúng tôi bảo vệ các thông tin bí mật khác. Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng
được nhiều tính năng của chúng tôi. Nếu có một thông báo phương tiện truyền thông mà bạn không còn muốn nhận được từ chúng tôi, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi cho chúng tôi tên, tên trường học, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn tại: Opt-Out Request, NewPath Learning, 760C
Canning Parkway, Victor, NY 14564, hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn trong customerservice@newpathlearning.com. Nếu bạn viết thư yêu cầu bạn không còn nhận được một số thông báo phương tiện nhất định từ chúng tôi, vui lòng bao gồm tên của
thông báo phương tiện. Ngoài ra, trong mỗi email chúng tôi gửi, chúng tôi cung cấp một liên kết mà bạn có thể nhấp vào để cho phép bạn chọn không nhận email trong tương lai từ người gửi. Các bài đăng công khai cần được nhắc nhở rằng bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào được đăng tự
nguyện hoặc chia sẻ bởi người dùng đến các khu vực công cộng của Trang web (ví dụ: bài đăng lên Facebook hoặc phòng trò chuyện) đều có thể được người khác thu thập và sử dụng. Chúng ta không thể sử dụng như vậy. Chia sẻ thông tin và DisclosureExcept như được mô tả cụ thể trong tuyên bố
này, chính sách của chúng tôi là không chia sẻ Thông tin Nhận dạng Cá nhân được thu thập thông qua Trang web này với bên thứ ba, bên thứ ba, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân này với bất kỳ chi nhánh nào của NewPath Learning và các công ty và tổ chức khác thực hiện công
việc cho chúng tôi theo hợp đồng hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân (a) để đáp ứng với subpoenus, lệnh của tòa án hoặc quá trình pháp lý, trong phạm vi cho phép và yêu cầu của pháp
luật; (b) để bảo vệ sự an toàn của người sử dụng hoặc sự an toàn của người khác, theo quy định của pháp luật hiện hành; (c) liên quan đến việc bán, liên doanh hoặc chuyển giao khác cho một số hoặc tất cả các tài sản NewPath Learning hoặc NewPath Learning; hoặc (d) để thực thi Điều khoản sử
dụng trang web. Chúng tôi tiến hành chăm sóc hợp lý về mặt thương mại nếu không không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán Thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, ngoại trừ với sự chấp thuận trước của người dùng. NewPath Learning có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để thu
thập thông tin khách truy cập ẩn danh như địa chỉ IP, loại trình duyệt (chẳng hạn như Internet Explorer, Firefox, Chrome và các trình duyệt khác), các trang tham chiếu, các trang đã truy cập và thời gian dành cho các trang web cụ thể. NewPath Learning thu thập thông tin này (a) để phân tích thống kê
các mẫu lưu lượng truy cập trang web; (b) để quản lý Trang web và máy chủ của chúng tôi; (c) cho phép kiểm toán các dịch vụ của chúng tôi bởi một số bên thứ ba có các quyền đó; và (d) cho các mục đích nội bộ để đưa ra quyết định tiếp thị. Thông tin nhận dạng cá nhân và sử dụng Cookie
TechnologyNewPath Learning thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thông qua việc sử dụng công nghệ phần mềm được gọi là cookie và thông qua việc tự nguyện gửi khách truy cập của chúng tôi cho chúng tôi và / hoặc theo yêu cầu của chúng tôi. Với thông tin không nhận dạng cá nhân, chúng
tôi tham khảo thông tin về trình duyệt khách truy cập của chúng tôi (ví dụ: Chrome, Firefox, Internet Explorer và các trình duyệt khác), hệ điều hành (ví dụ: Windows hoặc Macintosh), nhà cung cấp dịch vụ Internet và các thông tin tương tự khác mà chúng tôi theo dõi dưới dạng tổng hợp. Thông tin không
nhận dạng cá nhân mà chúng tôi theo dõi là ẩn danh và sẽ không được xác định hoặc đưa chúng tôi trở lại bất kỳ khách truy cập nào của chúng tôi. Công nghệ cookie giúp chúng tôi tìm hiểu xem có bao nhiêu người ghé thăm chúng tôi và khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie là một chút
thông tin chúng tôi gửi đến máy tính của bạn. Trong số những thứ khác, thông tin nhận dạng cá nhân này cho phép chúng tôi biết khu vực nào được yêu thích, các khu vực đòi hỏi ít cải tiến hoặc công nghệ và dịch vụ Internet nào đang được sử dụng khách truy cập của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp
tục cải thiện trải nghiệm trực tuyến của khách truy cập. Learning NewPath có quyền giám sát việc bạn sử dụng Trang web để xác định xem bạn có tuân thủ các điều khoản và quyền của chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Địa chỉ IpWe thu thập địa chỉ IP để
có được thông tin tổng hợp về việc bạn sử dụng Địa chỉ IP là một số được gán cho máy tính của bạn bởi một máy chủ Web khi bạn đang ở trên Web. Khi bạn đang ở trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có một máy chủ back-end ghi lại địa chỉ IP của máy tính của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin
chúng tôi biết từ các địa chỉ IP theo dõi tổng hợp, chẳng hạn như số lượng người dùng nhập vào một số khu vực nhất định của trang web của chúng tôi và không theo dõi một số địa chỉ IP nhất định để xác định người dùng cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để xác định người
dùng nếu chúng tôi cảm thấy có hoặc có thể có vấn đề về bảo mật và/hoặc bảo mật hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và/hoặc đảm bảo tuân thủ Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi. SecurityNewPath Learning đảm bảo rằng tất cả thông tin nhận dạng cá nhân và không cá nhân nhận được
qua Internet đều an toàn chống lại việc truy cập trái phép. Thông tin này được lưu trữ trong một hệ thống an toàn và an toàn được phân lập từ kết nối trực tiếp với Internet. Điều này có nghĩa là không có điểm nhưng chúng tôi sẽ thấy thông tin mà khách truy cập của chúng tôi gửi cho chúng tôi, trừ khi
chúng tôi hiển thị khác. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật, ví dụ để tuân thủ lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa hoặc để hỗ trợ điều tra hình sự. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân khi chúng tôi xem xét nó khuyến khích để bảo vệ an ninh và an ninh của
các trang web của chúng tôi và khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Tại sao chúng ta lại an toàn như vậy? NewPath Learning sử dụng phần mềm máy chủ an toàn thông qua dòng Lớp Cổng Bảo mật (SSL) để bảo vệ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Nó mã hóa tất cả các thông tin cá nhân và thẻ
tín dụng của bạn để thông tin này không thể được đọc khi nó di chuyển đến hệ thống nhắn tin của chúng tôi, và một khi nó được nhận, nó được lưu trữ tại các địa điểm không thể truy cập qua Internet. Xin lưu ý rằng trong trường hợp sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn phải thông báo cho nhà
cung cấp thẻ tín dụng của bạn theo các quy tắc và thủ tục báo cáo của nó. Liên kết đến các trang web khácVisitors có thể tìm thấy các liên kết từ NewPathWorksheets.com để tự do sở hữu, kiểm soát và / hoặc quản lý world wide trang web hoặc Internet mà chúng tôi có thể tìm thấy lợi ích có thể cho
khách truy cập của chúng tôi. Thực tiễn thông tin trang web của bên thứ ba không được bảo vệ bởi Tuyên bố quyền riêng tư này hoặc bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào của Trang web này. Đảm bảo bạn biết các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào được liên kết
trước khi sử dụng chúng. Trong nhiều trường hợp, nhưng không phải luôn luôn, liên kết đại diện cho một dự án hợp tác xã hoặc một đồng liên kết thiết lập với các tổ chức liên kết với các trang web. Mặc dù ban đầu chúng tôi đã truy cập các trang web này mà chúng tôi liên kết trực tiếp, xin lưu ý chúng
tôi không giám sát hoặc kiểm soát nội dung xuất hiện trên trang web này và nội dung đó có thể liên tục thay đổi. Chúng tôi khuyên trẻ em nên kiểm tra với cha mẹ hoặc giáo viên của mình trước khi nhấp vào bất kỳ trang web mới nào và chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng cuối của
NewPathWorksheets.com đọc chính sách bảo mật của tất cả các trang web được liên kết trước khi điều hướng qua chúng. Xin lưu ý chúng tôi có thể sửa đổi chính sách trên mà không cần thông báo cho người dùng vì nội dung trên trang web của chúng tôi tiếp tục thay đổi và chúng tôi sẽ đăng tất cả
các thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật này. Chúng tôi hy vọng bạn thích khám phá trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của chúng tôi, hoặc bạn muốn sửa đổi, cập nhật hoặc xác minh thông tin trong tệp hoặc để cho chúng tôi biết
rằng bạn muốn thông tin của bạn bị xóa khỏi tệp của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ này. Học NewPath, LLC 760C Canning Pkwy Victor, NY 14564 Điện thoại: (585) 742-0160 Fax: (585) 742-2158 Email: customerservice@newpathlearning.com Tìm hiểu về hệ mặt trời của chúng tôi
hấp dẫn đối với hầu hết trẻ em. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao và hành tinh được bao phủ trong tất cả các lớp tiểu học. Ở lớp 1, học sinh bắt đầu tìm hiểu các sự kiện cơ bản về Hệ Mặt Trời của chúng tôi. Học sinh được yêu cầu sử dụng các quan sát mặt trời, mặt trăng và bắt đầu mô tả các mô hình,
chẳng hạn như cách mặt trời mọc và di chuyển trên bầu trời. Họ cũng học về các mẫu ánh sáng ban ngày vào các thời điểm khác nhau trong năm. Trong phần của chúng tôi trong bảng tính khoa học, chúng tôi đã tạo ra một loạt các bảng tính bao gồm trái đất, mặt trời và mặt trăng cho học sinh lớp 1,
bao gồm: Ngày và đêm Ở lớp 1, trẻ em biết rằng ngày và đêm xảy ra khi trái đất quay liên quan đến mặt trời. Chúng tôi đã tạo ra 2 tác phẩm cho trẻ em để thực hành ngày và đêm: Nắng mùa đông và mùa hè Trẻ em cũng biết rằng trái đất đang nghiêng. Dựa trên cuộc sống ở bắc bán cầu, trẻ em thực
hành sự khác biệt theo mùa trong các công trình này: Các mô hình mặt trời mọc ở phía đông và đặt ở phía tây. Trẻ em thực hành các mẫu mặt trời trong worksh này: Giai đoạn của trẻ em của Observer Mặt Trăng đã được nhìn thấy tháng biến dạng trong một tháng. Trong worksh này họ tìm hiểu tên của
giai đoạn mặt trăng: Tất cả các tờ công trình có một tờ trả lời accryped. K5 Cập nhật: chúng tôi đã xuất bản các công cụ làm việc khoa học cho mẫu giáo và lớp 1 trong phần squatters của chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch xuất bản các công cụ làm việc khoa học cấp 2 sớm. Sớm.
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