Notificarea drepturilor sub FERPA
Districtul şcolar din Washington
Familia educaţionale drepturile și Privacy Act (FERPA) oferă părinţii şi studenţi peste 18 ani de vârstă sau participarea la o instituție
secundare de post ("studenții") anumite drepturi de student educaţiei înregistrări. Aceste drepturi sunt:
(1) Dreptul de a inspecta şi de revizuire a studentului educaţie înregistrări în termen de 45 de zile de la Şcoala primeşte o cerere de acces.
Părinţii sau studenții ar trebui să prezinte la şcolii (sau oficiale corespunzătoare şcoală) o cerere scrisă care identifică înregistrări doresc să
inspecteze. Oficial Scoala va face căile de acces și notifică eligibile student de ora și locul în care înregistrările pot fi inspectate sau mamă.
(2) Dreptul de a solicita modificarea de student educaţiei înregistrări care crede mamă sau student eligibile sunt inexacte, înșelătoare sau
altfel în încălcare a drepturile la confidentialitate student sub FERPA.
Părinţii sau studenții care doresc să întreb la şcoală pentru a modifica o înregistrare ar trebui să scrie şcolii (sau oficiale corespunzătoare de
şcoală), clar identifica partea a înregistrarea vor schimbat şi specificaţi ce ar trebui să fie modificate. Dacă şcoala decide să nu modifice
înregistrarea solicitate de către mamă sau student eligibile, şcoala va notifică eligibile student de Decizia sau mamă și consilia le dreptului
acestora la o audiere cu privire la cererea de modificare. Informații suplimentare referitoare la procedurile de audiere vor fi furnizate mamă
sau student eligibile când notificate cu privire la dreptul la audiere.
(3) Dreptul de acord divulgarea informațiilor identificabile personal incluse în evidențele de educaţie a studentului, cu excepţia în măsura în
care FERPA autorizează publicitatea fără consimţământul.
O singură excepţie, care să permită divulgarea fără acordul, este declararea
autoritatile scolare cu interesele legitime de învăţământ. Un oficial scoala este o persoană angajată de către şcoală ca administratorul,
supraveghetor, instructor, sau membru al personalului de sprijin (inclusiv sănătatea sau personalul medical şi Legea executarea unitate
personalului); o persoană care servesc la bord şcoală; o persoană sau societate cu care şcoala a contractat ca agentul său să furnizeze un
serviciu în loc de utilizarea propriii săi angajați sau funcționarii (cum ar fi un avocat, auditorul, consultant medicale sau terapeut); sau un
părinte sau student care servesc pe o Comitetului oficial, cum ar fi un disciplinare sau Comitetului de arbitraj, și să îl asiste un alt funcţionar
şcoală în executarea sarcinilor sale.
Un oficial de şcoală are un interes legitim de învăţământ dacă funcţionarul are nevoie pentru a revizui un record de educaţie în pentru a-şi
îndeplini responsabilitatea profesională.
La cerere, Şcoala dezvăluie înregistrări de educaţie, fără consimţământul funcționarilor un alt districtul şcolar în care un student caută sau
intenționează să inscrie. (Notă: FERPA necesită un districtul şcolar să facă o încercare rezonabil să notifice mamă sau student de solicitare
de înregistrările decât dacă acesta afirmă în notificarea acesteia anual că acesta intenționează să transmită înregistrări la cerere.)
(4) Dreptul la o reclamaţie cu Departamentul de educaţie
privind presupusa eşecuri de School District Washington pentru a se conforma cerințelor din FERPA. Numele și adresa biroului care
gestionează FERPA sunt:
Familie politica conformitatea Office
Departamentul de educaţie
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920
Familie drepturile educaţionale şi vieţii private Act (FERPA)
Informațiile de participare
Districtul şcolar din Washington
Familia educaţionale drepturile și Privacy Act (FERPA), o lege federala, necesită ca School District Washington, cu anumite excepții, obţine
consimţământul scris înainte de a divulgării informațiilor identificabile personal din înregistrările de educaţie a copilului dumneavoastră. Cu
toate acestea, poate dezvălui School District Washington corespunzător desemnat "informații de director" fără acordul scris, dacă nu au
sfătuit districtul contrare în conformitate cu procedurile District. Scopul principal al director informaţii este de a permite School District
Washington pentru a include acest tip de informaţii din înregistrări de educaţie a copilului dumneavoastră în anumite publicaţii de şcoală.
Exemplele includ:
Un afiş, se afişează pentru fiecare student rolul într-o producţie de teatru
Anuarul statistic anual
Roll de onoare sau alte liste de recunoaștere
Programe de absolvire
Sport foi de activitate, cum ar fi pentru lupte, care să indice greutatea şi înălţimea de membrii echipei
Districtul site-ul
Districtul buletine de ştiri
Informațiile, care este de informaţii care este în general considerat dăunătoare sau o invazie a intimităţii dacă lansat, poate, de asemenea,
să fie comunicate organizațiilor externe fără consimțământul scris prealabil un părinte. Afara organizații includ, dar nu se limitează la,
companiile care fabricarea clasa inele sau publicarea de anuare. În plus, două legi federale solicită agențiilor locale educaţionale (LEAs)
beneficiază de asistenţă în cadrulsub elementară şi secundară educaţie Act din 1965 (ESEA) pentru a oferi militare firme de recrutare, la
cerere, cu trei categorii de informații de director-nume, adrese şi telefon listări-în cazul în care părinţii au informat LEA faptul că nu doresc lor
student informațiile divulgate fără consimțământul scris prealabil lor. ‡
Dacă nu doriţi School District Washington să dezvăluie director informaţii din înregistrări de educaţia copilului fără consimțământul scris
prealabil dumneavoastră, trebuie să notifice District în scris. School District Washington a desemnat următoarele informații ca director
informaţii: (Notă: o LEA dar nu trebuie să, poate să includă toate informațiile enumerate mai jos.)
-Student numele - participarea la recunoscute oficial
-Adresa activitățile și sport
-Telefon cota - greutate şi înălţime de membrii
-Poştă electronică adresă atletic echipe
-Fotografie - grade, onoruri şi premii primit
-Data şi locul de naştere - organismul educaţionale cele mai recente
-Majore domeniul de studiu sau instituția la care au participat
-Datele de îngrijire
-Grad
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‡ Aceste legi sunt: 9528 secţiunea de ESEA (20 USC 7908), modificată de actul nu stânga în spatele privind copilului din 2001 (PL 107-110),
bill educaţie şi 10 USC 503, modificată de secțiunea 544, naționale aparare autorizarea actul pentru anul Fiscal 2002 (PL 07 107-1),
legislația care oferă finanţare pentru forţele armate a naţiunii.
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