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Akti për të Drejtat Arsimore dhe Privatësinë e Familjes (FERPA)
Njoftim për Informacione të Drejtorisë
Akti për të Drejtat Arsimore dhe Privatësinë e Familjes (FERPA), një ligj federal, kërkon që një
shkollë me përjashtime të caktuara të marrë pëlqimin tuaj me shkrim para zbulimit të
informacionit të identifikueshëm personal nga të dhënat e edukimit të fëmijës suaj. Sidoqoftë, një
shkollë mund të zbulojë një mënyrë të duhur "informacione të drejtorisë " të përcaktuar pa
pëlqimin me shkrim, përveç nëse e keni këshilluar shkollën për të kundërtën, në përputhje me
procedurat e drejtorise arsimore. Qëllimi kryesor i ketij informacioni është të lejojë shkollat të
përfshijnë informacione nga regjistrimet e edukimit të fëmijës suaj në botime të caktuara
shkollore. Shembujt përfshijnë:
• Një fletushkë, që tregon rolin e studentit tuaj në një shfaqe drame;
• Libri vjetor
• Tabela e nderit ose listat e tjera të njohjes;
• Programet e diplomimit; dhe
• Fletët e aktiviteteve sportive, të tilla si për mundjen, që tregojnë peshën dhe lartësinë e
anëtarëve të ekipit.
Informacioni i drejtorisë,i cili është informacion që në përgjithësi nuk konsiderohet i dëmshëm ose
një prekje të privatësisë nëse publikohet, gjithashtu mund t'i zbulohet organizatave të jashtme pa
pëlqimin paraprak me shkrim të prindërve. Organizatat e jashtme përfshijnë, por nuk kufizohen
në, kompani që prodhojnë unaza klasash ose botojnë libra vjetorë. Për më tepër, dy ligje federale
kërkojnë që agjencitë arsimore vendore (LEA) të marrin ndihmë sipas Aktit të Arsimit Fillor dhe të
Mesëm të vitit 1965, të ndryshuar (ESEA) për t'u siguruar rekrutuesve ushtarakë, sipas kërkesës,
informacionin e mëposhtëm - emrat, adresat dhe listat e telefonit - përveç nëse prindërit e kanë
këshilluar QLA -në se nuk duan që informacioni i nxënësit të zbulohet pa pëlqimin e tyre paraprak
me shkrim.
Nëse nuk doni që shkolla të zbulojë ndonjë ose të gjitha llojet e informacionit të përcaktuar më
poshtë si informacion drejtorie nga regjistrimet e edukimit të fëmijës tuaj pa pëlqimin tuaj paraprak
me shkrim, duhet të njoftoni shkollën duke i kthyer formularët e refuzimit deri më 5 Nëntor
2021.Drejtoria Arsimore ka përcaktuar informacionin e mëposhtëm si informacion drejtorie:
• Emri i nxënësit
• Adresa
• Lista e telefonit
• Adresa e postës elektronike
• Fotografia
• Data dhe vendi i lindjes
• Fusha kryesore e studimit
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• Datat e frekuentimit
• Niveli i klasës
• Pjesëmarrja në aktivitetet e njohura zyrtarisht dhe sportet
• Pesha dhe lartësia e anëtarëve të ekipeve atletike
• Shkallët, nderimet dhe çmimet e gjetura
• Agjencia ose institucioni arsimor më i fundit i ndjekur
• Numri i ID -së së studentit, ID -ja e përdoruesit ose identifikuesi tjetër unik personal i përdorur
për komunikim në sistemet elektronike, por vetëm nëse identifikuesi nuk mund të përdoret
për të fituar qasje në regjistrimet e arsimit përveç kur përdoret në lidhje me një ose më
shumë faktorë që vërtetojnë identitetin e përdoruesit, të tilla si PIN, fjalëkalim/password
ose faktor tjetër i njohur ose i poseduar vetëm nga përdoruesi i autorizuar
• Një numër ID studenti ose identifikues tjetër unik personal që shfaqet në simbolin e ID të
studentit, por vetëm nëse identifikuesi nuk mund të përdoret për të fituar qasje në të dhënat
e edukimit përveç kur përdoren në lidhje me një ose më shumë faktorë që vërtetojnë
identitetin e përdoruesit, të tilla si një PIN, fjalëkalim/password ose faktor tjetër i njohur
ose i poseduar vetëm nga përdoruesi i autorizuar.
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