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قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة)(FERPA
إشعار لمعلومات الدليل

إن قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ) ، (FERPAوهو قانون فيدرالي  ،يشترط على المدرسة مع استثناءات معينة أن
تحصل على موافقتك الخطية قبل الكشف عن معلومات يمكن التعرف عليها شخصيا ً من سجالت تعليم طفلك .ومع ذلك  ،يمكن للمدرسة
أن تكشف عن "معلومات دليل" محددة على النحو المناسب دون موافقة خطية  ،ما لم تكن قد نصحت المدرسة بعكس ذلك وفقا إلجراءات
المنطقة التعليمية .والغرض األساسي من معلومات الدليل هو السماح للمدارس بإدراج معلومات من سجالت تعليم طفلك في بعض
المنشورات المدرسية .وتشمل األمثلة على ذلك ما يلي:
•
•
•
•
•

إعالن حفل مسرحي  ،يوضح دور الطالب لديك في إنتاج الدراما ؛
الكتاب السنوي
قائمة الشرف أو قوائم التعرف األخرى.
برامج التخرج .و
صحائف األنشطة الرياضية  ،مثل المصارعة  ،وإظهار وزن أعضاء الفريق وارتفاعهم.

يمكن أيضا الكشف عن معلومات الدليل  ،وهي معلومات ال تعتبر عموما ضارة أو تعديا على الخصوصية إذا تم الكشف عنها  ،لمنظمات
خارجية دون موافقة خطية مسبقة من ولي األمر .تشمل المنظمات الخارجية  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،الشركات التي تصنع حلقات
دراسية أو تنشر كتب سنوية .وباإلضافة إلى ذلك  ،يلزم قانونان اتحاديان الوكاالت التعليمية المحلية ) (LEAالتي تتلقي المساعدة بموجب
قانون التعليم االبتدائي والثانوي لعام  ، 1965بصيغته المعدلة ) (ESEAبتزويد المجندين العسكريين  ،بناء على طلب منهم  ،بالمعلومات
التالية  -األسماء والعناوين وقوائم الهاتف  -ما لم يكن أولياء األمور قد أبلغوا الوكالة التعليمية المحلية  LEAبأنهم ال يريدون الكشف عن
معلومات طالبهم دون موافقتهم الخطية المسبقة.

إذا كنت ال تريد للمدرسة أن تكشف عن أي أو كل أنواع المعلومات المحددة أدناه كمعلومات دليل مستمدة من سجالت تعليم طفلك دون
موافقتك الخطية المسبقة  ،فعليك أن تخطر المدرسة بإعادة نماذج إلغاء االشتراك بحلول  5نوفمبر /تشرين الثاني  .2021وقد حددت المنطقة
التعليمية المعلومات التالية كمعلومات دليل:
•اسم الطالب
•العنوان
•قائمة الهاتف
•عنوان البريد اإللكتروني
•الصورة الفوتوغرافية
•تاريخ ومكان الميالد
•المجال الرئيسي للدراسة
•مواعيد الحضور
•مستوى الصف
•المشاركة في األنشطة واأللعاب الرياضية المعترف بها رسميا
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•وزن أعضاء الفرق الرياضية وارتفاعهم
•الدرجات والشرف والجوائز المستردة
•أحدث وكالة أو مؤسسة تعليمية تم االلتحاق بها
•رقم الهوية التعريفية للطالب  ،أو هوية المستخدم  ،أو وسيلة تعريف شخصية فريدة أخرى تستخدم لالتصال في النظم اإللكترونية ،
ولكن فقط إذا تعذر استخدام هذه الوسيلة للحصول على سجالت التعليم إال عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع واحد أو أكثر من
العوامل التي تصادق على هوية المستخدم  ،مثل رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو عامل آخر معروف أو يمتلكه المستخدم
المصرح له فقط.
•رقم الهوية التعريفية للطالب أو وسيلة تعريف شخصية فريدة تعرض على شارة هوية الطالب  ،ولكن فقط إذا تعذر استخدام هذه
الوسيلة للحصول على سجالت التعليم إال عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع واحد أو أكثر من العوامل التي تصادق على هوية
المستخدم  ،مثل رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو عامل آخر معروف أو يمتلكه المستخدم المصرح له فقط.
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