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The School District of Philadelphia  
Office of Student Rights & Responsibilities  

440 N. Broad Street, Second Floor  

Philadelphia, PA 19130  

Office: 215.400.4830 ~ Fax: 215.400.4226  

Rachel Holzman, Esquire  
អនុប្រធាន 

   
សិទ្ធ ិនៃការសិក្សា ៃិងច្បាបរ់ក្សាការសម្ងា ត់ របស់ក្ក្សមុក្រួសារ-Family Educational Rights and Privacy Act 

(FERPA) 

ការផ្ដល់ដំណងឹអំពី ព័ត៌ម្ងៃដដលមិៃបណ្ដដ លឲ្យម្ងៃគក្រោះថ្នា ក្ស់ (directory information) 

 
សិទ្ធ ិននការសិក្សា និងច្បារ់រក្សាការសម្ងា ត់ ររស់ប្ក្សមុប្រួសារ (FERPA) ជាច្បារ់រដ្ឋសហព័នធ  
តប្មូវឱ្យសាលាដដ្លម្ងនការលលើក្សដលងអវ ីមួយ អាច្បសុុំការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរពីលលាក្សអនក្ស 
មុនលពលរលចេញព័ត៌ម្ងនផ្ទា ល់ខ្ល នួដដ្លអាច្បឲ្យលរដ្ឹងពីអតតសញ្ញា ណពីក្សុំណត់ប្តាសិក្សាររស់កូ្សនលលាក្សអនក្ស។ 
ល ោះជាយ៉ា ងណាក្ស៏លោយ សាលាអាច្បរលចេញ «ព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណាា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្នន ក្ស់» ដដ្លបានលរៀរច្បុំប្តឹមប្តវូ 
លោយរា នការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរ លុោះប្តាដតលលាក្សអនក្សបានដណនុំសាលាពីការជុំ
 ស់ដដ្លប្សរតាមនីតិវធិីររស់ប្ក្សសួងអរ់រំ។ លរលរុំណងធុំននព័ត៌ម្ងនររស់សិសសរ ឺអនុញ្ញា តឱ្យសា
លារចច លូព័ត៌ម្ងនពីក្សុំណត់ប្តាសិក្សាររស់កូ្សនលលាក្សអនក្សក្សន ុងការលបាោះពុមពផ្សាយររស់សាលា។ ឧ ហរណ៍ រមួម្ងន៖ 

 
• រោដដ្លរង្ហា ញពីតួនទ្ីររស់កូ្សនលលាក្សអនក្សលៅក្សន ុងផ្សលិតក្សមាលរឿង។ 

• លសៀវលៅប្រចុំឆ្ន ុំ 
• រចជ ីក្សិតត ិយស ឬរចជ ីទ្ទួ្លសាា ល់លផ្សសងលទ្ៀត។ 
• ក្សមា វធិីរចេរ់ការសិក្សា និង 
• រចជ ីសក្សមាភាពក្សីឡា ដូ្ច្បជា ក្សីឡាច្បុំបារ់ ដដ្លរង្ហា ញទ្មាន់ និងក្សមពស់ ររស់សម្ងជិក្សក្សន ុងប្ក្សមុ។ 

 
ព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណាា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្នន ក្ស់ រឺជាព័ត៌ម្ងនជាទូ្លៅមិនចត់ទ្ុក្សថ្នម្ងនលប្រោះថ្នន ក្ស់ 
ឬរុំពានលលើការរក្សាទ្ុក្សជាសម្ងា ត់លទ្ ប្រសិនលរើរលចេញឲ្យលរដ្ឹង 
លហើយក្ស៏អាច្បរលចេញលៅអងាការខាងលប្ៅលោយរា នការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរជាមុនពីម្ងតារិតា
ដដ្រ។ អងាការខាងលប្ៅ រមួម្ងន រ៉ាុដនតមិនដមនម្ងនដតរ៉ាុណណ ឹងលទ្ ប្ក្សមុហ ុនដដ្លផ្សលិតច្បិលចេ ៀនសប្ម្ងរ់ថ្នន ក្ស់ ឬលបាោះពុមពលសៀវ
លៅប្រចុំឆ្ន ុំ។ លលើសពីលនោះលទ្ៀត ច្បារ់រដ្ឋសហព័នធពីរតប្មូវឱ្យភាន ក្ស់ង្ហរអរ់រំក្សន ុងតុំរន់ (LEAs) 
ទ្ទួ្លជុំនួយលប្កាមច្បារ់អរ់រំសាលារឋមសិក្សា និងវទិ្ាល័យ ននឆ្ន ុំ 1965 ដូ្ច្បបានដក្សដប្រ (ESEA) 
លដ្ើមបីផ្សតល់ឱ្យអនក្សលប្ជើសលរ ើសក្សងលយធា តាមការលសន ើសុុំ នូវព័ត៌ម្ងនដូ្ច្បតលៅ - ល ា្ ោះ អាស័យោឋ ន និងរចជ ីទូ្រស័ពា - 
លលើក្សដលងដតម្ងតារិតាបានដណនុំ LEA ថ្នរត់មិន
ច្បង់លអាយរលចេញព័ត៌ម្ងនររស់សិសសលោយរា នការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរជាមុន។ 

 
ប្រសិនលរើលលាក្សអនក្សមិនច្បង់លអាយសាលារលចេញព័ត៌ម្ងន មួយប្រលេទ្ ឬប្ររ់ប្រលេទ្ ុំងអស់ 
ដដ្លបានក្សុំណត់ដូ្ច្បខាងលប្កាមលនោះថ្នជាព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណាា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្នន ក្ស់ពីក្សុំណត់ប្តាសិក្សាររស់កូ្សនលលាក្សអន
ក្សលោយរា នការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរជាមុន លលាក្សអនក្សប្តូវដតប្បារ់សាលា 
លោយប្ររល់លិខ្ិតរដ្ិលសធមិនចូ្បលរមួ ឲ្យ ន់នងាទ្ី៥ ដខ្វចិ្បឆ ិកា ឆ្ន ុំ ២០២១។ 
ប្ក្សសួងអរ់រំបានក្សុំណត់ព័ត៌ម្ងន ុំងលនោះថ្នជាព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណាា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្នន ក្ស់៖ 
 

• ល ា្ ោះររស់សិសស 
• អាស័យោឋ ន  
• រចជ ីទូ្រស័ពា  
• អុីដមល តាមរណាា ញលអឡិច្បប្តនូិច្ប 
• ររូងត  
• ដខ្នងា និងទ្ីក្សដនែងក្សុំលណើត  
• មុខ្វជិាជ សិក្សា  
• ដខ្នងាចូ្បលរមួ 
• ក្សប្មិតថ្នន ក្ស់  
• ការចូ្បលរមួក្សន ុងសក្សមាភាពដដ្លម្ងនការទ្ទួ្លសាា ល់ជាផ្សល វូការ និងក្សីឡា  
• ទ្មាន ់និងក្សុំពស់ ររស់សម្ងជិក្សប្ក្សមុក្សីឡា 
• ការទ្ទួ្លបាន សញ្ញា រ័ប្ត ក្សិតត ិយស និងរង្ហវ ន់ 
• ទ្ីភាន ក្ស់ង្ហរ ឬសាា រ័នអរ់រំ ដដ្លបានលរៀនក្សន ុងលពលងាីៗលនោះ 
• អតតលលខ្ររស់សិសស ឬអតតសញ្ញា ណរ័ណណ អនក្សលប្រើ (user ID) លលខ្សម្ងា ល់ផ្ទា ល់ខ្ល នួដដ្លក្សប្មម្ងន 
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លប្រើលដ្ើមបី ក្ស់ទ្ងតាម 
ប្រព័នធ លអឡិច្បប្តនូិច្ប រ៉ាុដនតសប្ម្ងរ់ដតលពលណាលលខ្សម្ងា ល់លនោះមិនអាច្បលប្រើលដ្ើមបចូី្បលលមើលឯក្សសារសិក្សាបាន 

លលើក្សដលង 
ដតលពលដដ្លលប្រើជាមួយក្សតាត មួយ ឬលលើសពីលនោះ ដដ្លអាច្បរញ្ញជ ក្ស់ពីអតតសញ្ញា ណររស់អនក្សលប្រើ ដូ្ច្បជា 

លលខ្សម្ងា ល់ផ្ទា ល់ 

ខ្ល នួ (PIN) លលខ្សម្ងា ត់ (password) ឬក្សតាត លផ្សសងលទ្ៀតដដ្លដ្ឹង ឬម្ងន លោយអនក្សលប្រើដដ្លម្ងនការអនុញ្ញា តដត 
រ៉ាុលណាណ ោះ។ 

• អតតលលខ្ររស់សិសស ឬ លលខ្សម្ងា ល់ផ្ទា ល់ខ្ល នួដដ្លក្សប្មម្ងន ដដ្លរង្ហា ញលៅលលើអតតសញ្ញា ណរ័ណណ ររស់សិសស 
រ៉ាុដនត    

    សប្ម្ងរ់ដតលពលណាលលខ្សម្ងា ល់លនោះមិនអាច្បលប្រើលដ្ើមបីចូ្បលលមើលឯក្សសារសិក្សាបាន 
លលើក្សដលងដតលពលដដ្លលប្រើជាមួយក្សតាត មួយ ឬលលើសពីលនោះ ដដ្លអាច្បរញ្ញជ ក្ស់ពីអតតសញ្ញា ណររស់អនក្សលប្រើ ដូ្ច្បជា 
លលខ្សម្ងា ល់ផ្ទា ល់ខ្ល នួ (PIN) លលខ្សម្ងា ត់ (password) ឬក្សតាត លផ្សសងលទ្ៀតដដ្លដ្ឹង ឬម្ងន 
លោយអនក្សលប្រើដដ្លម្ងនការអនុញ្ញា តដតរ៉ាុលណាណ ោះ។ 

 
 

 
 


