HỌC KHU LAKE WASHINGTON
Yêu cầu ngăn ngừa việc tiết lộ tin tức trực tiếp Hồ sơ học sinh được bảo mật theo pháp luật Luật liên bang
ngăn cấm học khu tiết lộ các tin tức trong hồ sơ của học sinh mà không có sự cho phép của cha mẹ hay
người giám hộ, trừ khi đó là những tin tức trực tiếp Cha mẹ có thể yêu cầu nhà trường và học khu bảo
mật các tin tức trực tiếp qua đơn này Thông tin trực tiếp có thể được tiết lộ theo quy định của Quyền giáo
dục gia đình và luật riêng tư cá nhân được đặt ra năm 1974 (FERPA)..Tuy nhiên, cha mẹ của học sinh dưới
18 tuổi và những học sinh bản thân trên 18 tuổi có quyền yêu cầu học khu và nhà trường bảo mật các tin
tức trưc tiếp. Học khu không tiết lộ tin tức trực tiếp cho mục đích thương mại Tin tức trực tiếp bao gồm
Tên Địa chỉ Hình chụp Trường theo học Số điện thoại Môn chơi thể thao Tên cha mẹ / người giám hộ
Ngày đăng ky' nhập học Tình trạng đăng ky'
Địa chỉ thư điện tử của cá nhân , cha mẹ Bằng cấp, giải thưởng đạt được Cân nặng, chiều cao của các
thành Viên trong đội thể thao Bảo mật các tin tức trực tiếp :
Nếu bạn đánh dấu vào ô này, những tin tức trực tiếp về bạn sẽ không được sử dụng trong bất cứ hình
thức liên lạc nào mà có thể lọt ra tới công chúng hoặc được sử dung trong cộng đồng học đường. Điều
này bao gồm trường học, hội phụ huynh và thầy cô giáo hoặc tổ chức sáng lập các trường học vùng Lake
Washington. Điều đó bao gồm, chẳng hạn như :
Các trang mạng của trường học hay học khu mà ai cũng có thể vào được
Tiết lộ cho các phương tiện truyền thông(báo chí, đài phát thanh hoặc trên tivi) về một giải thưởng, vở
kịch hoặc dự án
Chương trình tốt nghiệp
Bản tin của học khu cho tất cả các cha mẹ
Phim quay buối họp hội đồng nhà trường quảng bá ra công chúng hay chiếu trên tivi.
Bản tin học khu gửi tới tất cả nhân viên
Trang mạng được bảo vệ trong nội bộ học khu, ngoài học khu không xâm nhập được
Các thông báo khác gửi trực tiếp tới nhân viên học khu
Phim quay thầy cô giáo từ những trường học khác trong học
khu
Thư mục các học sinh haY hội phụ Huynh học sinh và thầy cô giáo
Trang mạng của trường học chỉ dành cho bạn cùng học
Niên giám trường học
Danh sách địa chỉ thư điện tử cho Việc của hội phụ huynh học sinh và thầy cô giáo
Bản tin trường học
Học sinh lớp 9-12 có thêm hai lựa chon
Bảo mật tin tức với quân đội : nếu bạn đánh dấu vào ô này, các tin tức trực tiếp của hoc sinh sẽ không
được tiết lộ cho bất cứ ngành nào của quân đội phục vu. Quân đội được phép biết tên, số điện thoại và
địa chỉ của các học sinh trung học trừ khi cha mẹ, người giám hộ hoặc chính học sinh(kể cả dưới 18 tuổi )
đánh dấu vào ô trên đơn này . Quân đội có thể có nguồn cung cấp tên và địa chỉ khác, vì vậy việc đánh
dấu này không bảo đảm quân đội sẽ không liên lạc với con của bạn.
Bảo mật với học vấn giáo dục cao hơn : nếu bạn đánh dấu Vào ô này, tin tức trực tiếp của học sinh sẽ
không được tiết lộ với bất cứ tổ chức học vấn giáo dục cao hơn nào. Một lần nữa, các trường cao đẳng và
đại học có thể có danh sách học sinh từ những nguồn cung cấp khác chẳng hạn như từ các nhóm giáo dục
thi cử. Các học sinh vẫn có thể yêu cầu các tin tức và học bạ của mình sẽ được cung cấp cho các trường
cao đẳng và đại học đặc biệt ngay cả khi phụ huynh đánh dấu vào ô này. Lựa chọn nàY chỉ có nghĩa để đáp
ứng yêu cầu về tên và địa chỉ của các học sinh trung học năm thứ ba, Ví dụ như sẽ không bao gồm các tin
tức của học sinh

Xin Vui lòng điền Vào Và kÝ tên Vào trang sau của đơn này nếu bạn không muốn các tin tức trực tiếp về
học sinh được tiết lộ Nếu bạn cho phép học khu tiết lộ các thông tin trực tiếp bạn không cần hoàn tất đơn
nay`
HỌC KHU LAKE WASHINGTON
Đơn từ chối Việc tiết lộ thông tin trực tiếp - SS 100
Nếu bạn muốn nhà trường và học khu bảo mật các tin tức trực tiếp của học sinh, nộp đơn này cho văn
phòng nhà trường đúng hoặc trước tháng 9 ngày 15 của năm học hiện tại, ngay khi cả bạn đã nộp đơn này
năm học trưoc'

Vui lòng sử dụng một lá đơn cho mỗi học sinh trong gia đình. Đơn có sẵn ở trường học con bạn.
Vui lòng cân nhắc cẩn thận những hậu quả Về quYết định Yêu cầu bảo mật tin tức trực tiếp. Nếu bạn Yêu
cầu học khu bảo mật các tin tức không tiết lộ ra công chúng haY trong Việc sủ dụng của học khu, học khu
sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì của học sinh cho bất cứ ly' do gì Vui lòng viết rõ
Tên của học sinh _______________________ Họ của học sinh ________________

Trường học _____________________ Lớp ____________________________

Tất cả các lớp
Tôi mong muốn học khu bảo mật các tin tức trực tiếp của học sinh bằng cách không tiết lộ Không tiết lộ
các tin tức trực tiếp của con em tôi ra bên ngoài hoặc dùng cho bất cứ cách thông tin liên lạc nào mà có
thể lọt ra công chúng, bao gồm cả các sự kiện thông báo, thông tin báo chí truYyền thông của các sự kiện
trong trường, các thông báo đoạt giải hay thành tựu, các công ty in ấn bằng tốt nghiệp, các trang mạng
không bị giới hạn cúa trường học hay học khu , hay các bản in mà có thể được phân phát ra cho tất cả các
phụ huynh hay ra cộng đồng Đừng sử dụng các tin tức trực tiếp cúa con em tôi trong bất cứ liên lạc nội bộ
nào, bao gồm cả bản tin học khu haY các trang mạng được bảo vệ trong nội bộ. Đừng sử dụng các tin tức
trực tiếp của con em tôi trong bất cứ cách liên lạc đặc biệt nào kế cả các bản tin của trường hay các trang
mạng được giới hạn trong lớp hoc.
Chú y : Đánh dấu vào ô này, tên con em của bạn không thể được bố cáo trong lễ tốt nghiệp hay in ra
trong các tờ chương trình của lễ tốt nghiêp. Tên và hình của con em bạn không thể được in ra trong niên
giám hay danh bạ của trường.

Chữ ky' ___________________________Ngày________________________
Cha mẹ/ người giám hộ phải ky' trừ khi học sinh 18 tuổi hay lớn hơn

Chỉ dành cho lớp 9-12
Bảo mật Với quân đội : Đừng tiết lộ các tin tức trực tiếp của tôi/con em tôi cho quân đội
Bảo mật với tổ chức học vấn cao hơn : Đừng tiết lộ các tin tức trưc tiếp của tôi/ con em tôi cho các tổ
chức học vấn cao hơn

Chữ ky' ________________________________Ngày _______________________

Cha mẹ/ người giám hộ/ học sinh - Học sinh dưới 18 tuổi có thể ky' phần này

