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 _______________________________   ____________    ____________

     شماره شناس ایی        تاریخ تولد                                 نام دانش آموز    

      )درصورت امکان( 

قانون حقوق و حر ی م  خصوص ی  مسائل آموزشی  خانواده  (FERPA) موافقت با  انتشار  اطالعات 

قانون حقوق و حری م خصوصی آموزش خانواده (FERPA) قانو نی فدرال است که از حری م  خصوصی سوابق تحصی لی دانش آموزان محافظت می کند و قبل از انتشار

سوابق قابل شناسایی دانش آموز ، به رضای ت والدی ن / سرپرست  نی از دارد ، مگر ای نکه انتشار آن در موارد خاص تحت ی ک ی ا چند مفاد از قانون FERPA مجاز 

ب اشد.  اگر دان ش آموز 18 ساله ی ا بزرگتر باشد ی ا در مدرسه بعد از دوره دبیرستان تحصی ل می کند ، دانش آموز بای د ای ن فرم رضای ت را به جای والدی ن / سرپرس ت 

تکمی ل ک ند.  لطفا برای کسب اطالعات  بی شتر درباره موارد استثنای قانون FERPA که به منطقه و سیستم مدارس اجازه می دهد سوابق و اطالعات دانش آموزان را  

تحت شرای ط خاص بدون رضایت کتبی منتشر كنند ، از  https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html بازدی د  ك نی د.   

ً

PWCS  دی خواه یدهد. اگر م  یم ارائه ری ز ستی ذکر شده در ل یها  یدانش آموزان را در دسته بند تحصیلیسوابق PWCS  ری که در ز یسازمان  ای به شخص  

از   ی خاص ی بخشها فقط  دی خواه ی. اگر مدی موارد باال "را انتخاب کن  کلیه"گزینه ، لطفا  بدهیددانش آموز را   یلی به کل سوابق تحص یدسترساجازه  دی کن  یم مشخص

بر اساس این انتخاب تنها موارد فوق در دسترس قرار  که  دی خاص ذکر شده را انتخاب کن  موارداز  کی ، لطفاً هر  دن باش یدسترسقابل   آموز دانش یلی سوابق تحص

وجود دارد که می خواهید انتشار گردد    یسوابق ای شود. اگر رکورد  یانتخاب شده محدود م یدسته ها ای اطالعات فقط به سوابق موجود در گروه  انتشارو  خواهد گرفت

  درج طور شفافبه نتشار یابد را ا دی خواه یرا که م ییرکوردها ای " را انتخاب کرده و رکورد غیره"  نهی ارائه شده ذکر نشده است ، لطفاً گز یها یدر دسته بند ولی

  .دی کن 

    انباشته شده 

   آموزش ویژه/ مداخله 

  آموزش تیزهوشان 

   آموزندگان زبان انگلیسی

   رفتاری/انضباطی 

   درمانگاه/بهداشت 

    اجتماعی/عاطفی 

   نمره تست     

     فقط گزارش حضور و غیاب

    فقط ریز نمرات کارنامه 

  )غیره )لطفاً توضیح دهید 

_____________________________    

   کلیه موارد باال

لطفا افراد ی ا سازمانهایی را که به آنها اجازه می دهی د PWCS سوابقی را که در باال انتخاب کرده ای د ، انتشار دهد، بنویسید. اگر می خواهی د انتشار اطالعات دی گریً

را تأی ید کنی د ، می توا نی د فرم های بیشتری ارسال ک نی د. 

نا م  ت لفن ایمیل دلیل

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

___________________________ _____________ ____________________________ __________________

___________________________ _____________ ____________________________ __________________

___________________________ _____________ ____________________________ __________________

با امضای ای ن سند )برگه چاپ شده یا به صورت آنالین( تأی ید می کنم: )1( من مجاز به ارائه رضای ت ب رای انتشار سوابق دانش آموز هستم زی را من پدر ی ا مادر ی ا

سرپرست قانو نی دانش آموز هستم ی ا من یک دانش آموز هستم و 18 ساله/بزرگتر هستم ی ا من در ی ک مدرسه بعد از دوران دبیرستان تحصی ل می کنم. )2( من به 

 PWCS اجازه می دهم که سوابق دانش آموز را که در باال مشخص کردم برای اشخاص ی ا سازمانهایی ذکر شده در باال انتشار دهد.  من آگاه هستم که با اعطای ای ن

رضای ت ، من همچ نی ن به PWCS اجازه می دهم تا درباره محتوای  ای ن سوابق با افراد ی ا سازمانهایی که در باال شناسایی کرده ام صحبت کند. )3(  و ای ن رضای ت ادام ه 

خواهد ی افت مگر ای نکه ی ا تا زما نی که من به مسئو ل  FERPA  مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (FERPAOfficer@pwcs.edu) کتب ا اطالع دهم که رضای ت   خود را 

لغو می کنم. من همچ نی ن می فهمم که می توانم در هر زمان که بخوا هم رضای ت خود را لغو کنم. و  )4( من اخطار حفظ / دفع را که در زی ر  برجسته شده است تأی ید می 

کنم.   

ً

_______________________________________________ ____________

 تاریخالزامی( (ز واجد شرایط  دانش آمو /ولی/سرپرست   امضاء 

( سال ، سوابق  5شوند. پس از پنج ) ی ارسال م PWCS به مرکز سوابقبرای بایگانی ( سال 5پنج )  یبرا یلی فارغ التحص ا یپس از انصراف  تحصیلی دانش آموزسوابق 

  یشوند. شما م  یم  ینگهدار PWCS ها / مقررات است یس  ای و /  ا ینی رجیو  یکتابخانه عموم  یمدت بر اساس الزامات برنامه ها   یشوند و فقط اسناد طوالن یم   یپاکساز

 .دیاز اول ژوئن درخواست کن را تا قبل آموز دانش یسوابق اصل تماس بگیرید و    PWCS (703) 791-7395  سوابق  با مرکز   دیتوان

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