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Njoftimi i të Drejtave nën Mbrojtjen e Amendamentit të të
Drejtave të Nxënësve (PPRA)
PPRA u jep prindërve të nxënësve të shkollës fillore dhe të mesme të drejta të caktuara në lidhje
me kryerjen e sondazheve, mbledhjeve dhe përdorimin e informacionit për qëllime marketingu dhe
ekzaminimeve të caktuara fizike. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, të drejtën për:
Pëlqimin para se studentëve t'u kërkohet të paraqesin një sondazh që ka të bëjë me një ose më
shumë nga zonat e mëposhtme të mbrojtura ("sondazhi i informacionit të mbrojtur") nëse sondazhi
financohet tërësisht ose pjesërisht nga një program i Departamentit Amerikan të Edukimit (ED)1. Përkatësitë politike ose besimet e studentit ose prindit të studentit;
2. Problemet mendore ose psikologjike të studentit ose familjes së studentit;
3. Sjellja ose qëndrimet seksuale;
4. Sjellje të paligjshme, antisociale, vetë-inkriminuese ose poshtëruese;
5. Vlerësime kritike të të tjerëve me të cilët të anketuarit kanë marrëdhënie të ngushta
familjare; 6. Marrëdhënie të privilegjuara të njohura ligjërisht, siç janë avokatët, mjekët
ose ministrat; 7. Praktikat fetare, përkatësitë ose besimet e studentit ose prindit të
studentit; ose 8. Të ardhura, të ndryshme nga sa kërkohet me ligj për të përcaktuar
përshtatshmërinë e programit.
Merrni njoftim dhe një mundësi për të përjashtuar një student nga
1. Çdo sondazh tjetër i informacionit të mbrojtur, pavarësisht financimit;
2. Çdo ekzaminim fizik jo-urgjent, invaziv ose shqyrtim i kërkuar si kusht i frekuentimit, i
administruar nga shkolla ose agjenti i saj, dhe jo i nevojshëm për të mbrojtur shëndetin
dhe sigurinë e menjëhershme të një studenti, me përjashtim të shqyrtimeve të dëgjimit,
shikimit ose skoliozës , ose çdo ekzaminim fizik ose kontroll i lejuar ose i kërkuar sipas
ligjit të Shtetit; dhe
3. Aktivitetet që përfshijnë mbledhjen, zbulimin ose përdorimin e informacionit personal të
mbledhur nga studentët për marketing ose për të shitur ose shpërndarë informacionin te
të tjerët. (Kjo nuk vlen për mbledhjen, zbulimin ose përdorimin e informacionit personal të
mbledhur nga studentët me qëllim ekskluziv të zhvillimit, vlerësimit ose ofrimit të
produkteve ose shërbimeve edukative për studentët ose institucionet arsimore.)
Inspektoni, me kërkesë dhe para administrimit ose përdorimit 1. Sondazhe të mbrojtura të informacionit të studentëve dhe sondazhe të krijuara nga një
palë e tretë; 2. Instrumentet e përdorura për të mbledhur informacion personal nga studentët
për ndonjë nga qëllimet e mësipërme të marketingut, shitjes ose shpërndarjes; dhe
3. Materiale mësimore të përdorura si pjesë e kurrikulës arsimore.
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Këto të drejta kalojnë nga prindërit tek një student që është 18 vjeç ose një i mitur i emancipuar
sipas ligjit të Shtetit.
Drejtoria arsimore ka zhvilluar politika, në konsultim me prindërit, në lidhje me këto të drejta, si
dhe marrëveshje për të mbrojtur privatësinë e nxënësve në administrimin e sondazheve të
informacionit të mbrojtur dhe mbledhjen, zbulimin ose përdorimin e informacionit personal për
marketing, shitje ose qëllime të tjera shpërndarje. Drejtoria arsimore do të njoftojë drejtpërdrejt
prindërit për këto rregullore të paktën çdo vit në fillim të çdo viti shkollor dhe pas çdo ndryshimi
thelbësor. Drejtoria arsimore gjithashtu do të njoftojë drejtpërdrejt, të tilla si përmes US Mail ose
email, prindërit e nxënësve që janë planifikuar të marrin pjesë në aktivitetet ose sondazhet
specifike të shënuara më poshtë dhe do t'i ofrojë një mundësi prindit të përjashtojë fëmijën e tij
ose të saj nga pjesëmarrja e aktivitetet ose sondazhet specifike. Prindërve gjithashtu do t'u jepet
një mundësi për të rishikuar çdo sondazh përkatës. Më poshtë është një listë e aktiviteteve dhe
sondazheve specifike të mbuluara nën këtë kërkesë për njoftim të drejtpërdrejtë:
• Mbledhja, zbulimi ose përdorimi i informacionit personal të mbledhur nga studentët për
marketing, shitje ose shpërndarje të tjera.
• Administrimi i çdo studimi të informacionit të mbrojtur i cili nuk financohet tërësisht ose
pjesërisht nga ED. • Çdo ekzaminim fizik jo-urgjent, invaziv ose kontroll siç përshkruhet
më sipër.
Prindërit që besojnë se të drejtat e tyre janë shkelur mund të paraqesin një ankesë tek:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
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