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440 N. Broad Street, Second Floor
Philadelphia, PA 19130
Office: 215.400.4830 ~ Fax: 215.400.4226
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អនុប្រធាន

សិទ្ធិនៃការសិក្សា ៃិងច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ របស់ក្ក្ស ុមក្រួ សារ-Family Educational Rights and Privacy Act
(FERPA)
ការផ្ដល់ដំណង
ឹ អំពី ព័ត៌ម្ងៃដដលមិៃបណ្ដ
ដ លឲ្យម្ងៃគក្រោះថ្នាក្ស់ (directory information)
សិទ្ធិននការសិក្សា និងច្បារ់រក្សាការសម្ងាត់ ររស់ប្ក្ស ុមប្រួ សារ (FERPA) ជាច្បារ់រដ្ឋ សហព័នធ
តប្មូវឱ្យសាលាដដ្លម្ងនការលលើក្សដលងអវ ីមួយ អាច្បសុុំការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខ ណ៍អក្សសរពីលលាក្សអន ក្ស
មុនលពលរលចេ ញព័ត៌ម្ងនផ្ទាល់ខ្ល ួនដដ្លអាច្បឲ្យលរដ្ឹងពីអតត សញ្ញាណពីក្សុំណត់ប្តាសិក្សាររស់ក្សូនលលាក្សអន ក្ស។
ល ោះជាយ៉ាងណាក្ស៏លោយ សាលាអាច្បរលចេ ញ «ព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណា
ា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្ននក្ស់» ដដ្លបានលរៀរច្បុំប្តឹមប្តូវ
លោយរានការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខ ណ៍អក្សសរ លុោះប្តាដតលលាក្សអន ក្សបានដណនុំសាលាពីការជុំ
ស់ដដ្លប្សរតាមនីតិ វ ិធីររស់ប្ក្សសួ ងអរ់រំ។ លរលរុំណងធុំននព័ត៌ម្ងនររស់សិសសរឺ អនុញ្ញាតឱ្យសា
លារចចល
ូ ព័ត៌ម្ងនពីក្សុំណត់ប្តាសិក្សាររស់ក្សូនលលាក្សអន ក្សក្សនុងការលបាោះពុមពផ្សាយររស់សាលា។ ឧ ហរណ៍ រ ួមម្ងន៖

• រោដដ្លរង្ហាញពីតួនទ្ីររស់ក្សូនលលាក្សអន ក្សលៅក្សនុងផ្សលិតក្សមា លរឿង។
• លសៀវលៅប្រចុំឆ្នុំ
• រចជ ីក្សិតតិយស ឬរចជ ីទ្ទ្ួ លសាាល់លផ្សសងលទ្ៀត។
• ក្សមា វ ិធីរចេ រ់ការសិក្សា និង
• រចជ ីសក្សមា ភាពក្សីឡា ដ្ូ ច្បជា ក្សីឡាច្បុំបារ់ ដដ្លរង្ហាញទ្មា ន់ និងក្សមព ស់ ររស់សម្ងជិក្សក្សនុងប្ក្ស ុម។
ព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណា
ា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្ននក្ស់ រឺជាព័ត៌ម្ងនជាទ្ូ លៅមិនចត់ទ្ុក្សថ្នម្ងនលប្រោះថ្ននក្ស់
ឬរុំពានលលើការរក្សាទ្ុក្សជាសម្ងាត់លទ្ ប្រសិនលរើរលចេ ញឲ្យលរដ្ឹង
លហើយក្ស៏អាច្បរលចេ ញលៅអងា ការខាងលប្ៅលោយរានការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខ ណ៍អក្សសរជាមុនពីម្ងតារិតា
ដដ្រ។ អងា ការខាងលប្ៅ រ ួមម្ងន រ៉ាុដនត មិនដមនម្ងនដតរ៉ាុណណឹងលទ្ ប្ក្ស ុមហុនដដ្លផ្សលិតច្បិលចេ ៀនសប្ម្ងរ់ថ្ននក្ស់ ឬលបាោះពុមពលសៀវ
លៅប្រចុំឆ្នុំ។ លលើសពីលនោះលទ្ៀត ច្បារ់រដ្ឋ សហព័នធពីរតប្មូវឱ្យភានក្ស់ង្ហរអរ់រំក្សនុងតុំរន់ (LEAs)
ទ្ទ្ួ លជុំនួយលប្កាមច្បារ់អរ់រំសាលារឋមសិក្សា និង វ ិទ្ាល័យ ននឆ្នុំ 1965 ដ្ូ ច្បបានដក្សដប្រ (ESEA)
លដ្ើមបីផ្សតល់ឱ្យអន ក្សលប្ជើសលរ ើសក្សងលយធា តាមការលសន ើសុុំ នូ វព័ត៌ម្ងនដ្ូ ច្បតលៅ - ល្ាោះ អាស័យោឋន និងរចជ ីទ្ូរស័ពា លលើក្សដលងដតម្ងតារិតាបានដណនុំ LEA ថ្នរត់មិន
ច្បង់លអាយរលចេ ញព័ត៌ម្ងនររស់សិសសលោយរានការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខ ណ៍អក្សសរជាមុន។
ប្រសិនលរើលលាក្សអន ក្សមិនច្បង់លអាយសាលារលចេ ញព័ត៌ម្ងន មួ យប្រលេទ្ ឬប្ររ់ប្រលេទ្ ង
ុំ អស់
ដដ្លបានក្សុំណត់ដ្ូច្បខាងលប្កាមលនោះថ្នជាព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណា
ា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្ននក្ស់ពីក្សុំណត់ប្តាសិក្សាររស់ក្សូនលលាក្សអន
ក្សលោយរានការយល់ប្ពមតាមការសរលសរជាលាយលក្សខ ណ៍អក្សសរជាមុន លលាក្សអន ក្សប្តូវដតប្បារ់សាលា
លោយប្ររល់លិខ្ិតរដ្ិលសធមិនច្បូ លរ ួម ឲ្យ ន់នងា ទ្ី៥ ដខ្វ ិច្បឆ ិកា ឆ្នុំ ២០២១។
ប្ក្សសួ ងអរ់រំបានក្សុំណត់ព័ត៌ម្ងន ង
ុំ លនោះថ្នជាព័ត៌ម្ងនដដ្លមិនរណា
ា លឲ្យម្ងនលប្រោះថ្ននក្ស់៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ល្ាោះររស់សិសស
អាស័យោឋន
រចជ ីទ្ូរស័ពា
អុីដមល តាមរណា
ា ញលអឡិច្បប្តូនិច្ប
រ ូរងត
ដខ្នងា និងទ្ីក្សដនែ ងក្សុំលណើត
មុខ្ វ ិជាជសិក្សា
ដខ្នងា ច្បូលរ ួម
ក្សប្មិតថ្ននក្ស់
ការច្បូ លរ ួមក្សនុងសក្សមា ភាពដដ្លម្ងនការទ្ទ្ួ លសាាល់ជាផ្សល វូ ការ និងក្សីឡា
ទ្មា ន់ និងក្សុំពស់ ររស់សម្ងជិក្សប្ក្ស ុមក្សីឡា
ការទ្ទ្ួ លបាន សញ្ញារ័ប្ត ក្សិតតិយស និងរង្ហវន់
ទ្ីភានក្ស់ង្ហរ ឬសាារ័នអរ់រំ ដដ្លបានលរៀនក្សនុងលពលងា ីៗលនោះ
អតត លលខ្ររស់សិសស ឬអតត សញ្ញាណរ័ណណអន ក្សលប្រើ (user ID) លលខ្សម្ងាល់ផ្ទាល់ខ្ល ួនដដ្លក្សប្មម្ងន
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លប្រើលដ្ើមបី ក្ស់ទ្ងតាម
ប្រព័នធលអឡិច្បប្តូនិច្ប រ៉ាុដនត សប្ម្ងរ់ដតលពលណាលលខ្សម្ងាល់លនោះមិនអាច្បលប្រើលដ្ើមបីច្បូលលមើលឯក្សសារសិក្សាបាន
លលើក្សដលង
ដតលពលដដ្លលប្រើជាមួ យក្សតាតមួ យ ឬលលើសពីលនោះ ដដ្លអាច្បរញ្ញជក្ស់ពីអតត សញ្ញាណររស់អនក្សលប្រើ ដ្ូ ច្បជា
លលខ្សម្ងាល់ផ្ទាល់
ខ្ល ួន (PIN) លលខ្សម្ងាត់ (password) ឬក្សតាតលផ្សសងលទ្ៀតដដ្លដ្ឹង ឬម្ងន លោយអន ក្សលប្រើដដ្លម្ងនការអនុញ្ញាតដត
រ៉ាុលណា
ណ ោះ។
• អតត លលខ្ររស់សិសស ឬ លលខ្សម្ងាល់ផ្ទាល់ខ្ល ួនដដ្លក្សប្មម្ងន ដដ្លរង្ហាញលៅលលើអតត សញ្ញាណរ័ណណររស់សិសស
រ៉ាុដនត
សប្ម្ងរ់ដតលពលណាលលខ្សម្ងាល់លនោះមិនអាច្បលប្រើលដ្ើមបីច្បូលលមើលឯក្សសារសិក្សាបាន
លលើក្សដលងដតលពលដដ្លលប្រើជាមួ យក្សតាតមួ យ ឬលលើសពីលនោះ ដដ្លអាច្បរញ្ញជក្ស់ពីអតត សញ្ញាណររស់អនក្សលប្រើ ដ្ូ ច្បជា
លលខ្សម្ងាល់ផ្ទាល់ខ្ល ួន (PIN) លលខ្សម្ងាត់ (password) ឬក្សតាតលផ្សសងលទ្ៀតដដ្លដ្ឹង ឬម្ងន
លោយអន ក្សលប្រើដដ្លម្ងនការអនុញ្ញាតដតរ៉ាុលណា
ណ ោះ។
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