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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  

Deputy Chief  

លិខិតបដិសេធមិនឱ្យបសចេ ញ ព័ត៌មានដដលមិនបណ្ដា លឲ្យមានស្រោះថ្នា ក់ (Directory Information)  
 
ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា អាចបញ្ចេញ «ពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រ»់ ដែលបាៃញ្រៀបចំក្តឹមក្តូវ ញ្ោយរា ៃការ
យល់ក្ពមតាមការសរញ្សរជាលាយលរខណ៍អរសរ ល ោះក្តាដតញ្លារអារក្បគល់លិខិតញ្ៃោះញ្ៅឱ្យសាលារបស់រូៃញ្លារអារវញិឱ្យទាៃ ់នងៃទី៥  
ដខវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២១។ 
 
ពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រ ់មាៃែូចតញ្ៅ៖  
 

• វតតមាៃអវតតមាៃ 
• ញ្ ា្ ោះរបស់សិសស 
• អាស័យោា ៃ  
• បចជ ីទូរស័ពទ  
• អ ីដមល តាមបណ្ដា ញញ្អឡិចក្តូៃិច 
• រូបងត  
• នងៃដខ ៃិងទីរដៃែងរំញ្ណើ ត  
• ម ខវជិាជ សិរា  
• នងៃដខចូលរមួ 
• រក្មតិថ្នា រ ់ 
• ការចូលរមួរា ងសរមាភាពដែលមាៃការទទួលសាា ល់ជាផ្ែូវការ ៃិងរីឡា  
• ទមៃៃ ់ៃិងរំពស់ របស់សមាជិរក្រុមរីឡា 
• ការទទួលបាៃ សញ្ញា បក័្ត រិតតិយស ៃិងរង្វវ ៃ ់
• ទីភាា រង់្វរ ឬសាា បៃ័អបរ់ ំដែលបាៃញ្រៀៃរា ងញ្ពលងាីៗញ្ៃោះ 
• អតតញ្លខរបស់សិសស អតតសញ្ញា ណអារញ្ក្បើ (user ID) ឬ ញ្លខសមាា ល់ផ្ទទ ល់ខែួៃដែលរក្មមាៃ ញ្ក្បើញ្ែើមបទីារទ់ងតាមក្បពៃ័ធញ្អឡិចក្តូៃិច 
ប៉ា ដៃតសក្មាបដ់តញ្ពលណ្ដញ្លខសមាា ល់ញ្ៃោះមៃិអាចញ្ក្បើញ្ែើមបចូីលញ្មើលឯរសារសិរាបាៃ ញ្លើរដលងដតញ្ពលដែលញ្ក្បើជាមយួរតាត មយួ ឬ
ញ្លើសពីញ្ៃោះ ដែលអាចបញ្ញជ រពី់អតតសញ្ញា ណរបស់អារញ្ក្បើ ែូចជា ញ្លខសមាា ល់ផ្ទទ ល់ខែួៃ (PIN) ញ្លខសមាៃ ត ់(password) ឬរតាត ញ្ផ្សង
ញ្ទៀតដែលែឹង ឬមាៃ ញ្ោយអារញ្ក្បើដែលមាៃការអៃ ញ្ញា តដតប៉ា ញ្ណ្ដណ ោះ។ 

• អតតញ្លខរបស់សិសស ឬ ញ្លខសមាា ល់ផ្ទទ ល់ខែួៃដែលរក្មមាៃ ដែលបង្វា ញញ្ៅញ្លើអតតសញ្ញា ណបណ័ណ របស់សិសស ប៉ា ដៃតសក្មាបដ់តញ្ពល
ណ្ដញ្លខសមាា ល់ញ្ៃោះមៃិអាចញ្ក្បើញ្ែើមបចូីលញ្មើលឯរសារសិរាបាៃ ញ្លើរដលងដតញ្ពលដែលញ្ក្បើជាមយួរតាត មយួ ឬញ្លើសពីញ្ៃោះ ដែល
អាចបញ្ញជ រពី់អតតសញ្ញា ណរបស់អារញ្ក្បើ ែូចជា ញ្លខសមាា ល់ផ្ទទ ល់ខែួៃ (PIN) ញ្លខសមាៃ ត ់(password) ឬរតាត ញ្ផ្សងញ្ទៀតដែលែឹង 
ឬមាៃ ញ្ោយអារញ្ក្បើដែលមាៃការអៃ ញ្ញា តដតប៉ា ញ្ណ្ដណ ោះ។ 
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ញ្រលបំណងធំនៃពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រគឺ់ អៃ ញ្ញា តឱ្យក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ាបចេូ លពត័ម៌ាៃដបបញ្ៃោះពីរំណត់
ក្តាសិរារបស់រូៃញ្លារអារ រា ងការញ្បាោះព មពផ្ាយអវីមយួរបស់សាលា ដែលរមួមាៃ៖ បោដែលបង្វា ញពីតួនាទីរបស់រូៃញ្លារអារញ្ៅរា ងផ្លិតរមា
ញ្រឿង ក្ពឹតតិបក័្តសាលា ញ្សៀវញ្ៅក្បចឆំ្ា  ំបចជ ីរិតតិយស ឬបចជ ីទទួលសាា ល់ញ្ផ្សងញ្ទៀត។ រមាវធីិបចេបក់ារសិរា ៃិងបចជ ីសរមាភាពរីឡា ែូចជា
សក្មាប ់រីឡាបាល់ញ្បាោះ ដែលបង្វា ញទមៃៃ ់ៃិងរមពស់ របស់សមាជិររា ងក្រុម។ 
 
ពត័ម៌ាៃញ្ៃោះរអ៏ាចមាៃសក្មាបអ់ងាការខាងញ្ក្ៅដែលមាៃលរខណៈក្គបក់្រៃ ់តាមការញ្សាើស ំ។ អងាការខាងញ្ក្ៅដែលមាៃលរខណៈក្គបក់្រៃ ់រមួ
មាៃ ប៉ា ដៃតមៃិដមៃមាៃដតប៉ា ណណឹ ងញ្ទ អារផ្តល់អាហារូបររណ៍ សាលា ពាណិជជរមា/បញ្ចេរញ្ទស ៃិងៃិញ្ោជរដែលមាៃសកាត ៃ ពល ៃិងអងាការ
ញ្ផ្សងញ្ទៀតញ្ៅរា ងសហ្គមៃ ៍ដែលរកំ្ទសិសាៃ សិសសជាមយួធៃធាៃសហ្គមៃ។៍ រា ងការទទួលសាា ល់សិទធិនៃការររាទ រជាសមាៃ តរ់បស់
ក្រុមក្គួសារ វាជាចាបរ់បស់ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ាដែលពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រ ់ៃឹងមៃិផ្តល់ញ្ៅឱ្យសហ្
ក្រសពាណិជជរមាញ្ទ។  
 
មាតាបិតា ឬសិសសដែលមាៃសិទធិ (អាយ  ១៨ ឆ្ា ញំ្ឡើងញ្ៅ) មាៃសិទធិមៃិឲ្យញ្គបញ្ចេញពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រញ់្ៃោះ តាម
ការញ្សាើស ំជាលាយល័រខអរសរ។ ក្បសិៃញ្បើញ្លារអារចងប់ែិញ្សធការបញ្ចេញពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រ ់ញ្ោយរា ៃការយល់
ក្ពមតាមការសរញ្សរជាលាយលរខណ៍អរសរជាម ៃ សូមបំញ្ពញ ញ្ហ្ើយក្បគល់លិខិតទាងំមូលញ្ៅឱ្យសាលារបស់រូៃញ្លារអារឱ្យទាៃ ់នងៃទី៥ 
ដខវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២១។ ញ្ៅញ្ពលបំញ្ពញរចួ ញ្ហ្ើយក្បគល់លិខិតញ្ៃោះញ្ៅឱ្យសាលារបស់រូៃញ្លារអារវញិ ជញ្ក្មើសរបស់ញ្លារអារៃឹងមៃិផ្ទែ ស់
បាូរញ្ទ ល ោះក្តាដតញ្លារអារបំញ្ពញ ញ្ហ្ើយបចជូ ៃ លិខិតងាី។ ញ្ក្បើលិខិតមួយសក្មាបញ់្រាងមាា រ។់ ក្បគល់លិខិតញ្ៃោះមរវញិក្បសិៃញ្បើញ្លារអារមៃិ
ចងញ់្អាយញ្គបញ្ចេញពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា រញ់្ៃោះ។  

ក្បសិៃញ្បើញ្លារអារចងប់ែិញ្សធ ញ្ក្ជើសញ្រ ើសយរមួយរា ងចំញ្ណ្ដមអវីៗខាងញ្ក្កាមញ្ៃោះ៖  

□ រ ំបញ្ចេញពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា ររ់បស់សិសសខ្ ំ រា ងញ្ពលណ្ដរញ៏្ោយ។ រា ៃពត័ម៌ាៃសក្មាប ់ការ 
ញ្បាោះព មពផ្ាយរបស់សាលា សរមាភាពរបស់សាលា សាលាវជិាជ ជិវៈ អារផ្តល់អាហារូបររណ៍ ឬៃិញ្ោជរ ញ្ទ។  

□ រ ំបញ្ចេញពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា ររ់បស់សិសសខ្ ំ រា ងញ្ពលណ្ដរញ៏្ោយ ញ្លើរដលងដតសក្មាប ់ការញ្បាោះព ម ្
ផ្ាយរបស់សាលា សរមាភាពរបស់សាលា ៃិងអងាការខាងញ្ក្ៅដែលមាៃលរខណៈក្គបក់្រៃ។់  

□ បញ្ចេញពត័ម៌ាៃដែលមៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃញ្ក្រោះថ្នា ររ់បស់សិសសខ្ ំ រា ងញ្ពលណ្ដរញ៏្ោយ ញ្លើរដលងដតសក្មាប ់ការញ្បាោះព ម ្
ផ្ាយរបស់សាលា ៃិងសរមាភាពរបស់សាលា។ 

 
□ ជាបដៃាមញ្ទៀត ញ្លារអាររអ៏ាចគូសក្តងញ់្ៃោះ ញ្ែើមបបីែិញ្សធមៃិចូលរមួរា ងការដចររដំលរពត័ម៌ាៃដែលមិៃបណ្ដា លឲ្យមាៃ

ញ្ក្រោះថ្នា រស់ក្មាបញ់្សវាញ្ោធា (សក្មាបដ់តសិសសថ្នា រទី់១១ ៃិង ទី១២ ដតប៉ា ញ្ណ្ដណ ោះ)  
 
 
 
ញ្ ា្ ោះសិសស (សូមសរញ្សរឱ្យចាស់)  
 
 
 
ញ្ ា្ ោះសាលា (សូមសរញ្សរឱ្យចាស់)  
 
 
 



Translation and Interpretation Center          SY 21-22 Release of Directory Information Opt-Out Form  

08/2021  Khmer 

 

អតតញ្លខរបស់សិសស  
 
 
 
ញ្ ា្ ោះ មាតាបតិា/អាណ្ដពាបាល (សូមសរញ្សរឱ្យចាស់)  
 
 
 
ហ្តាញ្លខារបស់ មាតាបិតា/អាណ្ដពាបាល 
 
 
 
នងៃដខ  
ហ្តាញ្លខារបស់សិសស (ក្បសិៃញ្បើមាៃអាយ  ១៨ ឆ្ា  ំញ្ឡើងញ្ៅ) 


