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 رئیسال ةنائب

 ) للمدارس االبتدائیة والثانویة FERPAإخطار الحقوق بموجب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

عاًما أو أكثر ("الطالب المؤھلون")   18) لآلباء والطالب الذین تبلغ أعمارھم  FERPAیمنح قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة ( 

 حقوقًا معینة فیما یتعلق بسجالت تعلیم الطالب. ھذه الحقوق ھي:

 .لمراجعة ھذه السجالتیوًما بعد الیوم الذي تتلقى فیھ المدرسة طلبًا  45الحق في فحص ومراجعة سجالت تعلیم الطالب في غضون  .1

لتعلیمیة تقدیم طلب مكتوب إلى مدیر  یجب على اآلباء أو الطالب المؤھلین الذین یرغبون في فحص سجالت أطفالھم أو سجالتھم ا

المدرسة یحدد السجالت التي یرغبون في فحصھا. سیقوم مسؤول المدرسة باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد أو الطالب 

 المؤھل بالوقت والمكان اللذین یمكن فیھما فحص السجالت.

الحق في طلب تعدیل سجالت تعلیم الطالب التي یعتقد الوالد أو الطالب المؤھل أنھا غیر دقیقة أو مضللة أو تنتھك حقوق خصوصیة   .2

 ). FERPAالطالب بموجب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

أطفالھم أو سجل تعلیمھم االتصال بمدیر المدرسة  یجب على اآلباء أو الطالب المؤھلین الذین یرغبون في مطالبة المدرسة بتعدیل سجل  

وتحدید سبب تغییره. إذا قررت المدرسة عدم تعدیل    ،وتحدید جزء السجل الذي یریدون تغییره بوضوح  ،أو مسؤول المدرسة المناسب

قرار وحقھم في جلسة استماع فستقوم المدرسة بإخطار الوالد أو الطالب المؤھل بال  ،السجالت بناًء على طلب الوالد أو الطالب المؤھل

بخصوص طلب التعدیل. سیتم تقدیم معلومات إضافیة بشأن إجراءات جلسة االستماع إلى ولي األمر أو الطالب المؤھل عند إخطاره  

 بالحق في جلسة استماع.

باستثناء الحد    ،) من سجالت تعلیم الطالبPIIالحق في تقدیم موافقة خطیة قبل أن تكشف المدرسة عن معلومات التعریف الشخصیة (  .3

 ) بالكشف دون موافقة. FERPAالذي یسمح بھ قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

ن المعلومات لمسؤولي المدرسة الذین لدیھم مصالح تعلیمیة مشروعة.  ھو الكشف ع  ،الذي یسمح باإلفصاح دون موافقة  ،االستثناء الوحید

للمدرسة أو   السنوي  الذي یشكل مصلحة تعلیمیة مشروعة في اإلخطار  بالمدرسة وما  یجب تحدید معاییر تحدید من یشكل مسؤوًال 

یتضمن مسؤول المدرسة شخًصا یعمل ). عادةً ما  FERPAالمنطقة التعلیمیة لحقوق قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (

من قبل المدرسة أو منطقة المدرسة كمسؤول أو مشرف أو مدرب أو موظف دعم (بما في ذلك العاملین الصحیین أو الطبیین وموظفي  

أثناء   ،یًاوحدة إنفاذ القانون) أو شخص یعمل في مجلس إدارة المدرسة. قد یشمل مسؤول المدرسة أیًضا متطوًعا أو مقاوًال أو استشار

المدرسة قبل  توظیفھ من  أخرى ویكون خاضعًا    ،عدم  بطریقة  المدرسة موظفیھا  تستخدم  أجلھا  أو وظیفة مؤسسیة من  یؤدي خدمة 

مثل محاٍم أو مدقق   ، للسیطرة المباشرة للمدرسة مع االحترام الستخدام وصیانة معلومات تحدید الھویة الشخصیة من السجالت التعلیمیة



مثل لجنة التأدیب أو التظلم ؛ أو أحد    ،شار طبي أو معالج ؛ یتطوع أحد الوالدین أو الطالب للعمل في لجنة رسمیةحسابات أو مست

الوالدین أو الطالب أو متطوع آخر یساعد مسؤول مدرسة آخر في أداء مھامھ. عادة ما یكون لمسؤول المدرسة مصلحة تعلیمیة مشروعة  

 تعلیمي من أجل الوفاء بمسؤولیتھ المھنیة. إذا احتاج المسؤول إلى مراجعة سجل 

تكشف المدرسة عن سجالت التعلیم دون موافقة لمسؤولي مدرسة أخرى أو منطقة تعلیمیة أخرى یسعى الطالب أو    ،بناًء على الطلب

 ینوي التسجیل فیھا أو مسجل بالفعل إذا كان الكشف ألغراض تسجیل الطالب أو نقلھ.

وزا  إلى  شكوى  تقدیم  في  قانون  الحق  لمتطلبات  لالمتثال  المدرسة  منطقة  قبل  من  المزعومة  اإلخفاقات  بشأن  األمریكیة  التعلیم  رة 

 ھما:   FERPA). اسم وعنوان المكتب الذي یدیر FERPAالخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (
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لألسرة التعلیمیة  والحقوق  الخصوصیة  قانون  التعلیمیة   (FERPA) یسمح  السجالت  من  الشخصیة  الھویة  تحدید  معلومات  بالكشف عن 

الخصوصیة  أنظمة  من قانون    99.31شروط معینة موجودة في المادة  إذا كان الكشف یفي ب   ،دون موافقة ولي األمر أو الطالب المؤھل  ،للطالب

التعلیمیة لألسرة المدرسة( (FERPA) والحقوق  لمسؤولي  المعلومات  الكشف عن  باستثناء  األوامر   ،.  ببعض  المتعلقة  فإن اإلفصاحات 

 ،فصاح عن معلومات للوالد أو الطالب المؤھلواإل  ،واإلفصاح عن معلومات الدلیل  ،القضائیة أو مذكرات االستدعاء الصادرة بشكل قانوني

من المدرسة سجل اإلفصاح. ألولیاء األمور  (FERPA) من لوائح قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة  99.32المادة  تتطلب  

صیة من السجالت والطالب المؤھلین الحق في فحص ومراجعة سجل اإلفصاحات. یجوز للمدرسة الكشف عن معلومات تحدید الھویة الشخ

 – التعلیمیة للطالب دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من الوالدین أو الطالب المؤھل 

داخل الوكالة أو المؤسسة التعلیمیة الذین قررت المدرسة أن یكون لھا   ،بما في ذلك المعلمین   ،إلى مسؤولي المدرسة اآلخرین  •
اھتمامات تعلیمیة مشروعة. وھذا یشمل المتعاقدین أو االستشاریین أو المتطوعین أو األطراف األخرى التي استعانت المدرسة 

لھا خارجیة  مؤسسیة  وظائف  أو  فياستیفاء  شریطة    ،بخدمات  المذكورة   (1)(B)(i)(1)(a)99.31( المادة  الشروط 
(a)(1)(i)(B)(3) (. المادة (§ 99.31(a)(1)) 

 ، إلى المسؤولین في مدرسة أخرى أو نظام مدرسي أو مؤسسة للتعلیم ما بعد الثانوي حیث یسعى الطالب أو ینوي التسجیل •
 §(  المادةوفقًا لمتطلبات    ،أو حیث یكون الطالب مسجالً بالفعل إذا كان الكشف لألغراض المتعلقة بتسجیل الطالب أو نقلھ

 ((2)(a)99.31 §)  المادة ).99.34

للممثلین المعتمدین للمراقب العام للوالیات المتحدة أو المدعي العام للوالیات المتحدة أو وزیر التعلیم األمریكي أو السلطات  •
المحلیة والوالیة (  ،التعلیمیة  الحكومیة  التعلیمیة  الوكالة  أو والSEAمثل  الوالد  في  اإلفصاح )  یتم  قد  المؤھل.  الطالب  یة 

فیما یتعلق بمراجعة أو تقییم برامج التعلیم الفیدرالیة أو المدعومة من   ،99.35المادة  وفقًا لمتطلبات    ،بموجب ھذا الحكم
أو إلنفاذ أو االمتثال للمتطلبات القانونیة الفیدرالیة التي تتعلق بھذه البرامج. قد تقدم ھذه الكیانات مزیًدا من عملیات   ،الدولة

الكشف عن معلومات تحدید الھویة الشخصیة إلى كیانات خارجیة تم تعیینھا من قبلھا كممثلین مفوضین لھا إلجراء أي تدقیق 
 99.35و  (3)(a)99.31 §). إذا تم استیفاء المتطلبات المعمول بھا ،تثال نیابة عنھمأو تقییم أو تطبیق أو نشاط ام

علیھا • للحصول  الطالب  تقدم  التي  المالیة  بالمساعدة  یتعلق  منھا  ،فیما  الطالب  تلقى  المعلومات ضروریة   ،والتي  كانت  إذا 



أو تطبیق شروط    ،أو تحدید شروط المساعدة   ،ةأو تحدید مقدار المساعد  ،ألغراض مثل تحدید األھلیة للحصول على المساعدة
 ((4)(a)99.31 §) المادة وأحكام المساعدة. 

للمسؤولین أو السلطات الحكومیة والمحلیة الذین یُسمح لھم على وجھ التحدید باإلبالغ عن المعلومات أو الكشف عنھا من  •
النظام على بنظام قضاء األحداث وقدرة  یتعلق  الذي  الوالیة  قانون  بفعالیة  خالل  المحاكمة   ،الخدمة  تم   ،قبل  الذي  للطالب 

 ((5)(a)99.31 §) المادة. 99.38 للمادةوفقًا  ،اإلفراج عن سجالتھ

إلى المنظمات التي تجري دراسات لصالح المدرسة أو بالنیابة عنھا من أجل: (أ) تطویر االختبارات التنبؤیة والتحقق من  •
إذا تم استیفاء المتطلبات القابلة للتطبیق.   ،برامج مساعدة الطالب ؛ أو (ج) تحسین التعلیماتصحتھا أو إدارتھا ؛ (ب) إدارة  

 ((6)()99.31 §) المادة

 ((7)(a)99.31 §) المادة العتماد المنظمات للقیام بوظائف االعتماد الخاصة بھا. •

 ((8)(a)99.31 §)  المادة  ت التقاعد الفردي.إلى أولیاء أمور الطالب المؤھل إذا كان الطالب معاًال ألغراض ضریبة ترتیبا •

 ((9)(a)99.31 §)  المادةلالمتثال ألمر قضائي أو أمر استدعاء صادر بشكل قانوني إذا تم استیفاء المتطلبات المعمول بھا.   •

 (10)(a)99.31 §) المادة  .99.36وفقًا للمادة  ،للمسؤولین المناسبین فیما یتعلق بحالة طوارئ الصحة أو السالمة •

.  99.37  المادةالمعلومات التي حددتھا المدرسة على أنھا "معلومات الدلیل" إذا تم استیفاء المتطلبات المعمول بھا بموجب   •
 ((11)(a)99.31 §) المادة

طة إلى مسؤول حالة في وكالة أو ممثل آخر للوالیة أو وكالة رعایة الطفل المحلیة أو منظمة قبلیة مخول بالوصول إلى خ •
عن رعایة وحمایة   ،وفقًا لقانون الوالیة أو قانون القبائل  ، حالة الطالب عندما تكون ھذه الوكالة أو المنظمة مسؤولة قانونًا

 (U.S.C. § 1232g(b)(1)(L) 20) المادة الطفل الطالب في رعایة التبني.

الغذاء   • المعتمدین من دائرة  الممثلین  الزراعة أو  البرامج والتقییمات وقیاسات إلى وزیر  والتغذیة ألغراض إجراء مراقبة 
 ،1996األداء للبرامج المصرح بھا بموجب قانون ریتشارد ب. راسل الوطني للغذاء المدرسي أو قانون تغذیة الطفل لعام  

 (U.S.C. § 1232g(b)(1)(K) 20) المادة .في ظل ظروف معینة

 

 


