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េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីសិទិ�ក�ុងច្បាប់ FERPA ស្រមាប់សលេរៀនបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ  

ច្បាប់ស�ីពីសិទិ�អប់រ ំ និងសិទិ�ឯកជនរបស់្រគ�សរ (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) 

ផ�ល់ជូនមាតបិត និងសិស្សអយុ 18 ឆា� ំេឡង (“សិស្សែដលមានសិទិ�”) នូវសិទ�ិមួយចំនួន 

ទក់ទងនឹងកំណត់្រតអប់ររំបស់សិស្ស។ សិទិ�ទំងេនះ គឺ៖  

1. សិទិ�ពិនិត្យេមលកំណត់្រតអប់ររំបស់សិស្ស ក�ុងរយៈេពល 45 ៃថ� បនា� ប់ពីសលេរៀនទទួលបាននូវពក្យ

សំុពិនិត្យេមល។  

មាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ� ែដលចង់ពិនិត្យេមលកំណត់្រតអប់ររំបស់កូន ឬរបស់ខ�ួន 

គួរដក់ពក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរមកនាយកសល ែដលក�ុងពក្យសំុ ្រត�វកំណត់អំពីកំណត់្រត 

ែដលពួកេគចង់ពិនិត្យេមល។ ម�ន�ីសលនឹងេធ�ករេរៀបចំឲ្យពិនិត្យេមល េហយជូនដំណឹងមាតបិត ឬ

សិស្សែដលមានសិទិ� អំពីេពលេវល និងទីកែន�ងែដលអចពិនិត្យេមលកំណត់្រត។   

2. សិទ�ិេស�សំុឲ្យែកែ្របកំណត់្រតអប់ររំបស់សិស្ស ែដលមាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ� េជឿជាក់ថា មិន

្រតឹម្រត�វ បំភាន់ ឬក៏បំពនេលសិទិ�ឯកជនរបស់សិស្សេ្រកមច្បាប់ FERPA។   

មាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ� ែដលចង់េស�ឲ្យសលេរៀនែកែ្របកំណត់្រតអប់ររំបស់កូន ឬរបស់ខ�ួន 

គួរទក់ទងមកនាយកសល ឬម�ន�ីសល និងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីែផ�កៃនកំណត់្រត ែដលខ�ួនចង់

ឲ្យេធ�ករែកែ្រប េហយប�� ក់អំពីមូលេហតុែដលគួរែកែ្របកំណត់្រត។ េបសលេរៀនសេ្រមចថា 

មិនែកែ្របកំណត់្រតតមសំេណ ររបស់មាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ�េទ េនាះសលេរៀន

នឹងជូនដំណឹងមាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ� អំពីេសចក�ីសេ្រមចេនាះ និងអំពីសិទិ�េស�ឲ្យេបក

សវនាករ ទក់ទងនឹងពក្យសំុែកែ្រប។ ព័ត៌មានបែន�មអំពីនីតិវធីិសវនាករ នឹង្រត�វផ�ល់ជូនមាតបិត 

ឬសិស្សែដលមានសិទិ� េនេពលទទួលបានដំណឹងអំពីសិទិ�េស�សំុឲ្យេបកសវនាករ។  

3. សិទិ�ផ�ល់ករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរ មុនេពលសលេរៀនបេ�� ញព័ត៌មាន

កំណត់អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួន (PII) ពីកំណត់្រតអប់ររំបស់សិស្ស េលកែលងែតក�ុងវសិលភាពែដល



ច្បាប់ FERPA អនុ�� តចំេពះករបេ�� ញ េដយមិនចំបាច់មានពក្យយល់្រពម។ 

ករណីេលកែលងមួយ ែដលអនុ�� តចំេពះករបេ�� ញ េដយមិនចំបាច់មានពក្យយល់្រពម 

គឺករបេ�� ញេទឲ្យម�ន�ីសល ែដលមានផល្របេយាជន៍�សបច្បាប់ែផ�កអប់រ។ំ លក�ណៈវនិិច�័យេដម្ីប

កំណត់លក�ណៈសម្បតិ�ៃនម�ន�ីសល និងផល្របេយាជន៍�សបច្បាប់ែផ�កអប់រ ំ ្រត�វែតែចងក�ុង

លិខិតជូនដំណឹង្របចំឆា� ំរបស់សលេរៀន ឬមណ� លសលស�ីពីសិទិ�តមច្បាប់ FERPA។ ម�ន�ីសល 

រមួប��ូ លបុគ�ល ែដលជួលេដយសលេរៀន ឬមណ� លសល ឲ្យបេ្រមករងរជាអ�ករដ�បាល 

អ�ក្រគប់្រគង អ�កបេ្រង�ន ឬបុគ�លិកជំនួយ (រប់ទំង បុគ�លិកសុខភិបាល ឬេវជ�ស�ស� និងបុគ�លិក

អង�ភាពអនុវត�ច្បាប់) ឬបុគ�ល ែដលកន់តំែណងក�ុង្រក�ម្របឹក្សោអភិបាលរបស់សលេរៀន។ ម�ន�ីសល 

ក៏អចរមួប��ូ លអ�កស�័្រគចិត� អ�កេម៉ករ ឬអ�ក្របឹក្សោ ែដលក�ុងអំឡុងេពលមិនែមនជាបុគ�លិករបស់

សលេរៀន បំេពញេសវកម� ឬមុខងរស� ប័ន ែដលសលេរៀននឹងេ្របបុគ�លិករបស់ខ�ួនឲ្យបំេពញ និង

ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងផា� ល់របស់សលេរៀន ទក់ទងនឹងករេ្រប និងករែថរក្សោ PII 

ពីកំណត់្រតអប់រ ំ ដូចជា េមធាវ ីសវនករ អ�ក្របឹក្សោេវជ�ស�ស� ឬ្រគ�ព្យោបាល  មាតបិត ឬសិស្សែដល

ស�័្រគចិត�េធ�ករក�ុងគណៈកមា� ធិករផ�ូវករ ដូចជា គណៈកមា� ធិករទណ� កម�វន័ិយ ឬទទួលពក្យបណ�ឹ ង ឬ

មាតបិត សិស្ស ឬអ�កស�័្រគចិត�េផ្សងេទៀត ែដលជួយម�ន�ីសលមា� ក់េទៀតក�ុងករបំេពញកិច�កររបស់

ខ�ួន។ ម�ន�ីសលមានផល្របេយាជន៍�សបច្បាប់ែផ�កអប់រ ំ ្របសិនេបម�ន�ីចំបាច់្រត�វពិនិត្យកំណត់្រត

អប់រ ំក�ុងេគាលបំណងេដម្ីបបំេពញទំនូលខុស្រត�វវជិា� ជីវៈរបស់ខ�ួន។  

តមករេស�សំុ សលេរៀនបេ�� ញកំណត់្រតអប់រេំទឲ្យម�ន�ីសល ឬមណ� លសលមួយេទៀត ែដល

សិស្សព្យោយាម ឬចង់ចុះេឈ� ះ ឬក៏បានចុះេឈ� ះរចួេហយ េដយមិនបាច់មានករយល់្រពម ្របសិនេប

ករបេ�� ញេនាះ គឺេដម្ីបសិស្សចុះេឈ� ះ ឬេផ�រសលេរៀន។  

សិទិ�ដក់បណ�ឹ ងេន្រកសួងអប់រសំហរដ�អេមរកិ អំពីករណីមណ� លសលមិនេគារពតមលក�ខណ� ត្រម�វ

ៃនច្បាប់ FERPA។ េឈ� ះ និងអសយដ� នរបស់ករយិាល័យ ែដលទទួលបន�ុកអនុវត�ច្បាប់ FERPAគឺ៖ 

Family Policy Compliance Office  
U.S. Department of Education  
400 Maryland Avenue, SW  
Washington, DC 20202  

ច្បាប់ FERPA អនុ�� តចំេពះករបេ�� ញ PII ពីកំណត់្រតអប់ររំបស់សិស្ស េដយមិនចំបាច់មានករយល់្រពម

ពីមាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ� ្របសិនេបករបេ�� ញេនាះបំេពញបាននូវលក�ខណ� មួយចំនួន  ែដលែចងក�ុង 

§ 99.31 ៃនច្បាប់ FERPA។ ប��តិ� § 99.32 ៃនច្បាប់ FERPA ត្រម�វឲ្យសលេរៀនកត់្រតពីករបេ�� ញព័ត៌មាន 

េលកែលងែតចំេពះករបេ�� ញេទឲ្យម�ន�ីសល ករបេ�� ញែផ�កតមេសចក�ីសេ្រមចតុលករ ឬដីកេកះ

តមច្បាប់ ករបេ�� ញព័ត៌មានសធារណៈ និងករបេ�� ញេទឲ្យមាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ�។ មាតបិត 

និងសិស្សែដលមានសិទិ� មានសិទិ�ពិនិត្យេមលកំណត់្រតៃនករបេ�� ញព័ត៌មាន។ េដយមិនចំបាច់ទទួល

បានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនពីមាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ� សលេរៀនអចបេ�� ញ PII 

ពីកំណត់្រតអប់ររំបស់សិស្ស –  



• េទឲ្យម�ន�ីសលេផ្សងេទៀត រប់ទំង ្រគ�បេ្រង�នេនក�ុងទីភា� ក់ងរ ឬ្រគឹះស� នអប់រ ំ ែដលសលេរៀនបាន

កំណត់ថា មានផល្របេយាជន៍�សបច្បាប់ែផ�កអប់រ។ំ េនះរមួប��ូ លអ�កេម៉ករ អ�ក្របឹក្សោ អ�កស�័្រគចិត� ឬ

ភាគីេផ្សងេទៀត ែដលសលេរៀនបានជួលឲ្យបំេពញេសវកម� ឬមុខងរស� ប័ន ល�ឹកណាលក�ខណ� ែដល

ែចងេនក�ុងប��តិ� § 99.31(a)(1)(i)(B)(1) – (a)(1)(i)(B)(3) ្រត�វបានបំេពញ។ (§ 99.31(a)(1))  

• េទឲ្យម�ន�ីៃនសលេរៀន ្របព័ន�អប់រ ំ ឬ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោមួយេផ្សងេទៀត ែដលសិស្សព្យោយាម ឬ

ចង់ចុះេឈ� ះ ឬែដលសិស្សបានចុះេឈ� ះរចួេហយ ្របសិនេបករបេ�� ញ គឺស្រមាប់េគាលបំណង

ចុះេឈ� ះ ឬេផ�រសលេរៀនរបស់សិស្ស អនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនប��តិ� § 99.34។ (§ 
99.31(a)(2))  

• េទឲ្យតំណាងេពញសិទិ�របស់ U.S. Comptroller General, អគ�រដ�អជា� សហរដ�អេមរកិ រដ�ម�ន�ីអប់រសំហ

រដ�អេមរកិ និងអជា� ធរអប់រមូំលដ� ន ដូចជា ទីភា� ក់ងរអប់ររំដ� (State Educational Agency (SEA)) 

េនក�ុងរដ�របស់មាតបិត ឬសិស្សែដលមានសិទិ�។ អនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនប��តិ� § 99.35 ករ

បេ�� ញេ្រកមប��តិ�េនះ អចេធ�េឡង ពក់ព័ន�នឹងសវនកម� ឬករវយតៃម�កម�វធីិអប់រឧំបត�ម�េដយរដ� ឬ

ករអនុវត� ឬករ្របតិបតិ�តមលក�ខណ� ច្បាប់សហព័ន� ទក់ទិននឹងកម�វធីិទំងេនាះ។ អង�ភាពទំងេនះ 

អចបេ�� ញ PII បន� េទឲ្យអង�ភាពេ្រក ែដល្រត�វបានែតងតំងេដយអង�ភាពទំងេនាះ 

ជាតំណាងេពញសិទិ� េដម្ីបេធ�សវនកម� វយតៃម� ឬអនុវត� ឬ្របតិបតិ�តម ្របសិនេបលក�ខណ� ត្រម�វជាធរ

មាន ្រត�វបានបំេពញ។ (§ 99.31(a)(3) and 99.35) 

• ពក់ព័ន�នឹងជំនួយហិរ��វត�ុ ែដលសិស្សបានដក់ពក្យសំុ ែដលសិស្សបានទទួល េបព័ត៌មានមានភាពចំ

បាច់ចំេពះេគាលបំណង េដម្ីបកំណត់ពីលក�ណៈសម្បតិ�ទទួលជំនួយ កំណត់ពីទំហំជំនួយ កំណត់ពី

លក�ខណ� ជំនួយ ឬអនុវត�នូវ្របករ និងលក�ខណ� ៃនជំនួយ។ (§ 99.31(a)(4))  

• េទឲ្យម�ន�ីរដ� និងមូលដ� ន ឬអជា� ធររដ� និងមូលដ� ន ែដលច្បាប់រដ�អនុ�� តជាក់លក់ឲ្យរយករណ៍ ឬ

បេ�� ញព័ត៌មាន្របាប់ ែដលពក់ព័ន�នឹង្របព័ន�យុតិ�ធម៌កុមារ និងលទ�ភាពរបស់្របព័ន� េដម្ីបបេ្រមសិស្ស

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ែដលកំណត់្រតរបស់ខ�ួន្រត�វបានបេ�� ញ អនុេលមតមប��តិ� § 99.38។ (§ 
99.31(a)(5))  

• េទឲ្យស� ប័នែដលេធ�ករសិក្សោឲ្យ ឬតងនាមសលេរៀន េដម្ីប៖ (a) េរៀបចំ ប�� ក់ ឬេធ�េតស�ព្យោករណ៍ 

(b) ្រគប់្រគងកម�វធីិជំនួយសិស្ស ឬ (c) េលកកម�ស់ករបេ្រង�ន ្របសិនេបលក�ខណ� ត្រម�វជាធរមាន 

្រត�វបានបំេពញ។ (§ 99.31()(6))  

• េទឲ្យស� ប័នទទួលស� ល់គុណភាព េដម្ីបបំេពញមុខងរទទួលស� ល់គុណភាពរបស់ខ�ួន។ (§ 
99.31(a)(7))  

• េទឲ្យមាតបិតរបស់សិស្សែដលមានសិទិ� ្របសិនេបសិស្សជាជនក�ុងបន�ុក ស្រមាប់េគាលបំណងពន�  

IRA។ (§  99.31(a)(8))  



• េដម្ីបេគារពតមេសចក�ីសេ្រមចតុលករ ឬដីកេកះតមច្បាប់ ្របសិនេបលក�ខណ� ត្រម�វជាធរមាន 

្រត�វបានបំេពញ។ (§ 99.31(a)(9))  

• េទឲ្យម�ន�ីពក់ព័ន� ទក់ទងនឹង្រគាសេ�ង� ះបនា� ន់សុខភាព ឬសុវត�ិភាព អនុេលមតមប��តិ� § 99.36. (§ 
99.31(a)(10)  

• ព័ត៌មាន ែដលសលេរៀនបានកំណត់ថាជា “ព័ត៌មានសធារណៈ” ្របសិនេបលក�ខណ� ត្រម�វជាធរមាន 

តមប��តិ� § 99.37 ្រត�វបានបំេពញ។ (§ 99.31(a)(11))  

• េទឲ្យបុគ�លិកកន់ករណីរបស់ទីភា� ក់ងរ ឬអ�កតំណាងេផ្សងេទៀតរបស់ទីភា� ក់ងរសង�មកិច�កុមាររបស់រដ� 

ឬមូលដ� ន ឬស� ប័នកុលសម�័ន� ែដល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យពិនិត្យេមលែផនករករណីរបស់សិស្ស េន

េពលែដលទីភា� ក់ងរ ឬស� ប័នេនាះ្រត�វទទួលខុស្រត�វផ�ូវច្បាប់ ក�ុងករករែថទំ និងករពរសិស្សេនក�ុង

មន�ីរែថទំបីបាច់ អនុេលមតមច្បាប់រដ� ឬច្បាប់កុលសម�័ន� ។ (20 U.S.C. §  1232g(b)(1)(L))  

• េទឲ្យរដ�ម�ន�ីកសិកម� ឬតំណាងេពញសិទិ�របស់េសវកម�ចំណីអហរ និងអហរបូត�ម� (Food and Nutrition 

Service) េដម្ីបតមដនកម�វធីិ េធ�ករវយតៃម� និងវស់ែវងសមត�ភាពរបស់កម�វធីិែដល្រត�វបានអនុ�� ត

េ្រកមច្បាប់ Richard B. Russell National School  Lunch Act ឬច្បាប់ Child Nutrition Act ឆា� ំ 1996 

េ្រកមលក�ខណ� មួយចំនួន។ (20 U.S.C. §  1232g(b)(1)(K)) 


