Drejtoria Arsimore e Filadelfias
Zyra e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Studentëve
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Filadelfia, PA 19130
Zyra: 215.400.4830 Faksi: 215.400.4226
Rachel Holzman, Esquire
Deputy Chief

Forma e moslejimit të lëshimit të Informacionit
Drejtoria Arsimore e Filadelfias mund të hapë në mënyrë të përshtatshme "informacionet e
drejtorisë të studentit" pa miratimin me shkrim pervec nëse ju e ktheni këtë formular në shkollën
e fëmijës tuaj deri më 7 Nëntor, 2022.
Informacionet e drejtorisë të studentit përfshijnë sa vijon:
• Shkollat e ndjekura
• Emri i studentit
• Adresa
• Lista telefonike
• Adresa e postës elektronike (email)
• Fotografi
• Data dhe vendi i lindjes
• Fusha kryesore e studimit
• Datat e pjesëmarrjes
• Niveli i klasës
• Pjesëmarrja në aktivitete dhe sporte të njohura zyrtarisht
• Pesha dhe lartësia e anëtarëve të ekipeve atletike
• Diplomat, nderimet dhe çmimet e marra
• Agjensia ose institucioni më i fundit arsimor i ndjekur
• Numri i ID-së së studentit, ID-ja e përdoruesit ose identifikuesi tjetër personal unik i
përdorur për të komunikuar në sisteme elektronike, por vetëm nëse identifikuesi nuk
mund të përdoret për të fituar akses në të dhënat e arsimit përveç kur përdoret së bashku
me një ose më shumë faktorë që vërtetojnë identitetin e përdoruesit, të tilla si PIN,
fjalëkalim ose faktor tjetër i njohur ose i poseduar vetëm nga përdoruesi i autorizuar
• Një numër ID i studentit ose një tjetër identifikues unik personal që shfaqet në një distinktiv
të ID-së së studentit, por vetëm nëse identifikuesi nuk mund të përdoret për të fituar
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akses në të dhënat e arsimit kur përdoret së bashku me një ose më shumë faktorë që
vërtetojnë identitetin e përdoruesit, të tilla si një PIN, fjalëkalim ose faktor tjetër i njohur
ose i poseduar vetëm nga përdoruesi i autorizuar.
Qëllimi kryesor i informacionit të drejtorisë është të lejojë Drejtorinë Arsimore të Filadelfias të
përfshijë këtë lloj informacioni nga regjistrat e arsimit të fëmijës tuaj në botime të caktuara
shkollore, që tregon rolin e studentit tuaj në një krijim drame; gazetat shkollore; lista e nderit ose
listat e tjera të njohjes; programet e diplomimit; dhe fletët e aktiviteteve sportive, të tilla si
basketbolli, duke treguar peshën dhe lartësinë e anëtarëve të ekipit.

Ky informacion mund të vihet në dispozicion të organizatave të kualifikuara jashtë, sipas
kërkesës. Organizatat e kualifikuara nga jashtë përfshijnë, por nuk kufizohen në, ofrues të
bursave, shkolla tregtare / teknike, dhe punëdhënës të mundshëm dhe organizata të tjera të
komunitetit që mbështesin studentët me burime të komunitetit. Në njohje të së drejtës së
familjes për privatësi, është Rregullorja e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias që informacioni i
studentit nuk do t'u ofrohet ndërmarrjeve tregtare.
Prindërit ose studentët e kualifikuar (18 vjeç ose më shumë) kanë të drejtë të mbajnë
informacione me kërkesë me shkrim. Nëse preferoni të ndaloni dhënien e informacionit të
studentit pa miratimin paraprak me shkrim, ju lutemi plotësoni dhe ktheni të gjithë formularin në
shkollën e fëmijës tuaj deri më 5 Nëntor, 2021. Pasi kjo formë të plotësohet dhe të kthehet në
shkollë, zgjedhja juaj nuk do të ndryshojë derisa të plotësoni dhe dorëzoni një formular të ri.
Përdorni një formë të veçantë për secilin fëmijë. Ktheni këtë formë vetëm nëse NUK
dëshironi të lëshohen informacionet e drejtorisë.
Nëse dëshironi të ndaloni, zgjidhni NJE nga sa vijon:
□ Mos lëshoni informacionin e drejtorisë së studentit tim në çdo kohë. Asnjë informacion për
botimet shkollore, aktivitetet shkollore, shkollat tregtare, ofruesit e bursave ose punëdhënësit.
□ Mos lëshoni informacionin e drejtorisë së studentit tim në çdo kohë, përveç botimeve
shkollore, aktiviteteve shkollore dhe organizatave të kualifikuara jashtë.
□ Mos lëshoni informacione të drejtorisë së studentit tim në çdo kohë, përveç botimeve shkollore
dhe aktiviteteve shkollore.

□ Përveç kësaj ju gjithashtu mund të shikoni këtu për ndarjen e informacionit për shërbime
ushtarake ( vetëm per nxenesit e klasave te 11 – ta dhe 12 ta)

Emri i nxënësit (Ju lutem me shkronja të mëdha)
Emri i Shkollës (Ju lutem me shkronja të mëdha)
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ID # e Studentit
Emri i prindit / kujdestarit (Ju lutemi, me shkronja të mëdha)
Firma Prind/Kujdestarit
Data
Firmes së Studentit (nëse është 18 vjeç e lart)
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