
سٹوڈنٹ آئی ڈی  تاریخ پیدائش              طالبعلم/طالبہ کا نام

)اگر ج انتے ہیں( 

خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری کا ایکٹ)FERPA(  معلومات کے اظہار پر رضامندی 

خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری کا ایکٹ )FERPA( ایک وفاقی قانون ہے جو طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ کی رازداری کی حفاظت کرتا ہے اور والد یا 

والدہ/سرپرست سے، طالبعلم/طالبہ کے سٹوڈنٹ ریکارڈ کے ذاتی شناختی معلومات کے اظہار سے پہلے رضامندی کا تقاضا کرتا ہے تاوقتیکہ FERPA کی ایک 

یا زیادہ دفعات کے ذریعے افشگی کی خاص طور پر اجازت دی گئی ہو۔ اگر طالبعلم/طالبہ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے یا پوسٹ سیکنڈری سکول  جا 

رہا/رہی ہے تو والد یا والدہ/سرپرست کی بجائے وہ طالبعلم/طالبہ رضامندی کے اس فارم کو مکمل کرے گا/گی۔ FERPA کے تحت مست ثنیات کے بارے میں 

اضافی معلومات کے لیے https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html مالحظہ کریں جو سکول ڈویژنوں کو اخت یار دیتا ہے کہ  وہ 

مخصوص حاالت کے تحت پیشگی تحریری اجازت کے بغیر خاص فریقین کو طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ اور معلومات دے سکتے ہیں۔ 

PWCS طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ کو درج ذیل فہرست کے مطابق زمروں میں ترتیب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ PWCS  طالبعلم/طالبہ کے مکم ل 

تعلیمی ریکارڈ ذیل میں شناخت کردہ فرد یا تنظیم کو فراہم کرے تو براہ مہربانی "اوپر بیان کیے گئے تمام" کو منتخب کریں۔ اگر آپ طالب علم/طالبہ کے تعلیمی 

ریکارڈ کے جزوی حصے تک رسائی دینا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اوپر بیان کی گئی فہرست میں سے مخصوص زمرے میں سے کسی کو چنیں اور منتخ ب 

کردہ زمرے یا زمروں میں ریکارڈ تک ہی رسائی فراہم کی جائے گی۔  اگر آپ ایک مخصوص ریکارڈ یا ریکارڈوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو زمرو ں 

میں درج نہیں ہیں تو براہ مہربانی "دیگر" کا انتخاب منتخب کریں اور ان ریکارڈ یا ریکارڈوں کے بارے میں واضح انداز میں بتائیں جو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔  

Accountability Department-FERPA Informational Disclosure Consent Form-Urdu 

   ____________  ____________  _______________________________

      

          

 

 

 

ّ

 

  مجموعی

خصوصی تعلیم/مداخلت  

گفٹڈ ایجوکیشن 

انگریزی زبان کے متعلمین  

عمل/نظم و ضبط طرز 

کلینک/صحت  

سماجی/جذباتی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صرف حاضری کے ریکارڈ۔ 

ٹیسٹ سکور  

 صرف نسکرپٹ اٹر 

 )دیگر: )براہ مہربانی وضاحت کریں 

 ____________________________ 

 اوپر بیان کیے گئے تمام 

 

براہ مہربانی ان افراد یا تنظیموں کے نام درج کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ PWCS ریکارڈ کی تفصیالت دے جنہیں آپ نے اوپر منتخب کیا ہے۔  اگر آپ ا ضافی 

لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں تو آپ اضافی فارم جمع کرا سکتے ہیں۔  

مقصد  ای میل      فون نمبر     نام      

 
 counseling services    janesmith@email.com   999-999-9999                    Jane Smith, Counselor:مثال

___________________________ _____________ ____________________________ __________________ 

___________________________ _____________ ____________________________ __________________ 

___________________________ _____________ ____________________________ __________________ 
 

اس دستاویز پر دستخط کر کے )کاغذ پر یا ڈیجیٹل(، میں درج ذیل کی تصدیق کر رہا/رہی ہوں: )1( میں طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ کی افشگی کی رضامندی فراہم 

کرنے کا/کی مجاز ہوں، کیونکہ میں طالبعلم/طالبہ کا والد یا والدہ یا قانونی سرپرست ہوں یا کیونکہ میں طالبعلم/طالبہ ہوں اور میری  عمر 18 سال یا اس سے زی ادہ 

ہے یا میں پوسٹ سیکنڈری سکول جا رہا/رہی ہوں؛ )2( میں اس بات کی رضامندی دے رہا/رہی ہوں کہ PWCS اوپر شناخت کیے گئے افراد یا تنظیمو ں کو 

طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ کا اظہار کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس رضامندی کی اجازت دے کر، میں PWCS کو اختیار دے رہا/رہی ہوں کہ  وہ 

ان افراد یا تنظیموں کو ان ریکارڈ کا مواد فراہم کرے جن کو میں نے شناخت کیا ہے؛ )3( یہ کہ یہ رضامندی اس وقت تک قابل اطالق رہے گی جب تک میں 

PWCS کے FERPA افسر )FERPAOfficer@pwcs.edu( کو تحریری طور پر مطلع نہیں کرتا/کرتی کہ میں اپنی رضامندی کو منسوخ کرتا/کرتی ہوں۔ میں 

یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میں کسی بھی وقت اپنی رضامندی کالعدم کر سکتا/سکتی ہوں؛ اور )4( میں ذیل میں واضح کیے گئے رکھنے/ضائع کرنے ک ے 

نوٹس کو تسلیم کرتا ہوں۔   

 

 

_______________________________________________   ____________ 

 ست/والد یا والدہ/سرپر )تاریخ   اہل طالبعلم/طالبہ کے دستخط )الزمی ہیں 

 

 
( سالوں کی مدت کے لیے بھیج دیئے جاتے ہیں۔ 5ریکارڈ سینٹر میں اگلے پانچ ) PWCSسکول چھوڑنے یا گریجویشن کے بعد، طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ، 

( سالوں کے بعد ریکارڈ ختم کر دیئے جاتے ہیں اور صرف طویل المدت  5پالیسیوں/ضوابط کی شرائط کے تحت، پانچ ) PWCSالئبریری آف ورجینیا جنرل شیڈول اور/یا 

جون سے قبل، بھیجنے سے پہلے، طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ    1ریکارڈ سینٹر سے رابطہ کر کے موجودہ سال کے  PWCSدستاویزات ہی رکھے جاتے ہیں۔  آپ 

 رخواست کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کی د 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
mailto:FERPAOfficer@pwcs.edu

	طالبعلم/طالبہ کا نام: 
	تاریخ پیدائش: 
	سٹوڈنٹ آئی ڈی: 
	دستخط: 
	دیگر: 
	ٹیسٹ سکور: Off
	حاضری کے ریکارڈ: Off
	ٹرانسکرپٹ: Off
	دیگر وضاحت کریں: Off
	اوپر بیان کیے گئے تمام: Off
	مجموعی: Off
	خصوصی تعلیم/مداخلت: Off
	گفٹڈ ایجوکیشن: Off
	انگریزی زبان کے متعلمین: Off
	سماجی/جذباتی: Off
	طرزعمل/نظم و ضبط: Off
	کلینک/صحت: Off
	کونسلنگ خدمات 1: 
	کونسلنگ خدمات 2: 
	کونسلنگ خدمات 3: 
	کونسلر 1: 
	کونسلر 2: 
	کونسلر 3: 
	فون نمبر 1: 
	فون نمبر 2: 
	فون نمبر 3: 
	ای میل 1: 
	ای میل 2: 
	ای میل 3: 
	تاریخ: 
	والد یا والدہ کے دستخط: Off
	طالبعلم کے دستخط: Off


