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CA� C HỌC SINH 
 

Phát hành Thông tin Thư mục 
 

A. Thông tin Thư mục 
 

Trừ khi một phụ huynh hoặc học sinh chọn không tham gia vào việc tiết lộ như vậy bằng 
cách sử dụng Phụ lục I thuộc Quy định này, một so�  thông tin có trong hồ sơ giáo dục của 
học sinh đã được chỉ định làm thông tin thư mục có thể được phát hành mà không có 
phép của phụ huynh, như được có trong quy định này. Theo luật liên bang, thông tin thư 
mục có nghı̃a là thông tin có trong hồ sơ giáo dục của một học sinh mà thông thường sẽ 
không được xem là có hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư nếu được tiết lộ. Nó bao gồm, 
nhưng không giới hạn, các mục sau đây: 

 
1. Tên học sinh (bao go� m tên trước đó); 
2. Địa chı̉, bao go� m cả thư điện tử; 
3. Ngày và nơi sinh; 
4. Danh sách Điện thoại; 
5. Ngày Tham gia; 
6. Tham gia vào các hoạt động và thể thao được công nhận chính thức; 
7. Chie�u cao và cân nặng, ne�u là thành viên của đội the�  thao trường; 
8. Ba�ng ca�p, danh dự, và giải thưởng nhận được; 
9. Ca�p lớp; và 
10. (Những) hình ảnh và phim quay của các học sinh, dù là bản cứng hay điện tử. 

 
Theo luật của liên bang, thông tin thư mục không bao gồm so�  An sinh Xã hội của học 
sinh hoặc so�  nhận dạng học sinh. 

 
B. Yêu ca�u Phép Phát hành Thông tin Thư mục 

 
Yêu cầu cho phát hành thông tin thư mục phải được đệ trình lên hiệu trưởng (hoặc người 
được uỷ quye�n), viên Phó To� ng Giám đốc phù hợp (hoặc người được uỷ quye�n), Giám đốc 
Dịch vụ Phục vụ Học sinh (hoặc người được uỷ nhiệm), hoặc Phó To� ng Giám đốc Đie�u 
hành Dịch vụ Công nghệ và Truyền thông (hoặc người được uỷ quyền). Trong khi hồ sơ 
của học sinh được bảo mật, thông tin thư mục có thể được tiết lộ, mà không có phép bằng 
văn bản của phụ huynh, với các cơ quan thực thi pháp luật để giúp nhân viên nhà trường 
trong các vấn đề kỷ luật của học sinh, cũng như các trường cao đẳng/đại học, các nhà 
cung cấp học bổng, các các chủ có tie�m năng tuyển dụng nhân viên, các ấn bản cựu sinh 
viên, tình nguyện viên phụ huynh, các to�  chức của phụ huynh mà PWCS cha�p thuận, các tổ 
chức phụ huynh đã được phê duyệt, các viên chức chính phủ được bầu, các nhà tuyển 
dụng quân sự, các viên chức nhà trường có quyền lợi giáo dục hợp pháp, và các tin tức 
truye�n thông đại chúng. Ngoài ra, thông tin về thư mục có thể được sử dụng trong các ấn 
bản của Hệ Trường (cả bản in và kỹ thuật số) nhằm mục đích, bao gồm nhưng không giới 
hạn, công khai các hoạt động của trường và/hoặc sự tham gia của học sinh trong học tập, 
ngoại khóa, hoặc thể thao. 

 
 



Quy định 790-3  
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Chú ý:  

Các viên chức nhà trường với  sự quan tâm chı́nh đáng ve�  học va�n cũng có thể được cấp 
phép truy cập hồ sơ giáo dục của học sinh mà không có sự chấp thuận của phụ huynh 
trong một số trường hợp nhất định chie�u theo luật liên bang cung cấp. Một viên chức 
trường học với sự quan tâm chính đáng về học vấn là người làm việc hoặc có hợp đo� ng với 
Hệ Trường với chức vị là quản lý viên, giám sát viên,  trách, hoặc giám sát viên, viên hướng 
da�n giảng dạy, hoặc nhân viên hỗ trợ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt (bao gồm nhưng 
không giới hạn đối với nhân viên y tế hoặc y khoa hoặc hợp đo� ng viên, chuyên gia trị liệu , 
luật sư, nhân viên của đội thực thi pháp luật), người phục vụ trong Hội đồng Quản trị 
Trường, hoặc một người trợ giúp một viên chức trường khác trong sự thực hiện trách 
nhiệm nghề nghiệp của họ. Một viên chức trường học với sự quan tâm chı́nh đáng ve�  học 
va�n ne�u viên chức ca�n xem xét lại một ho�  sơ giáo dục đe�   có quyền lợi giáo dục hợp pháp 
nếu viên chức đó cần xem lại hồ sơ giáo dục để hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của 
mình. 

 
C. Nhân viên giảng dạy tại trường có thể sử dụng thông tin thư mục trong các ứng dụng 

mạng được cha�p thuận (theo Quy định 295-1, "Hệ thống Máy Vi tính và Dịch vụ Mạng 
no� i  - Chı́nh sách ve�  Trách nhiệm Sử dụng và An toàn trên Mạng của PWCS") khi chia sẻ 
thông tin lớp học, bao gồm nhưng không giới hạn ve�  những báo cáo lớp học, tương tác 
trong lớp học, thảo luận, bình luận trong lớp, hoặc phim ảnh/ hình ảnh liên quan được 
chia sẻ với phụ huynh/giám hộ của lớp học khi sử dụng các ứng dụng. 

 
D. Việc phát hành thông tin thư mục chỉ được thực hiện theo các điều kiện sau: 

 
1. Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện đã không nêu yêu cầu không tiết lộ dữ liệu 

đó, bằng cách thi hành Phần A của Phụ lục I cho quy định này. Nếu phụ 
huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện không muốn tiết lộ thông 
tin về thư mục của học sinh cho các nhóm/cá nhân được liệt kê trong Phần B của 
quy định này (không phải là nhà tuyển dụng quân sự), thì đó là trách nhiệm của 
học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ đe�  thực hiện Phần A của Bản Đính kèm 
I cho quy định này và nộp cho trường hiện tại của học sinh. 

 
2. Viên Tổng Giám Đốc và/hoặc người được ủy quyền của ông/bà ta, hoặc 

viên hiệu trưởng (hoặc người được uỷ nhiệm) tin rằng việc tiết lộ thông tin 
thư mục là điều tốt nhất cho (các) em học sinh, riêng trường, và/hoặc Hệ 
Trường. 

 
3. Đối với các nhà tuyển dụng quân đội, khi yêu cầu truy cập vào thông tin thư 

mục bằng với các nhóm nghề nghiệp và giáo dục khác mà nhằm mục đích làm 
cho học sinh nhận thức được các lựa chọn nghề nghiệp hoặc giáo dục.  
 Nếu phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện mà  không muốn có 
thông tin thư mục của học sinh được tiết lộ cho các nhà tuyển dụng quân sự, thì 
phụ huynh/ người giám hộ hoặc em học sinh hội đủ điều kiện có trách nhiệm 
phải thi hành Phần C của Phụ lục I của Quy định này và nộp cho trường hiện tại 
của học sinh. 
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4. Thông tin về thư mục sẽ không được sử dụng để (i) ủng hộ việc bầu cử 
hoặc làm thất bại của bất kỳ ứng cử viên nào cho văn phòng bầu cử, (ii) 
ủng hộ việc thông qua hoặc làm thất bại của bất kỳ vấn đề trưng cầu dân ý 
nào, hoặc (iii) ủng hộ việc thông qua hoặc đánh bại bất kỳ vấn đề nào đang 
chờ đợi Hội Đồng Quản trị Trường Quận Prince William, Hội Đồng Giám 
Sát viên Quận Prince William, Đại Hội đồng Tổng hội Virginia, hoặc Quốc 
Hội Hoa Kỳ. 

 
5. Đối với viên chức thực thi pháp luật hoặc cơ quan đáp ứng khẩn cấp, 

khi yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao của 
họ. 

 
6. Đối với viên chức công, ngoài viên chức thực thi pháp luật hoặc 

nhân viên đáp ứng kha�n ca�p, khi chı̉ yêu cầu cho tên học sinh, địa 
chỉ, ảnh/phim ảnh, và danh dự hoặc giải thưởng. 

 
7. Đối với các tổ chức thể thao hoặc tổ chức liên quan đe�n chương 

trình học được ủy quyền có sự cha�p thuận của PWCS, các nhóm 
tình nguyện viên phụ huynh, hoặc các nhóm phụ huynh được 
cha�p thuận, khi chı̉ yêu cầu cho tên học sinh, số điện thoại, địa chỉ, 
thành viên hoạt động ngoại khóa, hình ảnh/phim quay, và danh 
dự hoặc giải thưởng. 

 
8. Đối với phương tiện thông tin đại chúng, khi chı̉ yêu cầu chỉ nhằm 

mục đích công khai các hoạt động của trường và/hoặc học tập học 
sinh, ngoại khóa hoặc tham gia thể thao, khi chı̉ yêu cầu cho tên học 
sinh, địa chỉ, ảnh/phim quay và danh dự hoặc giải thưởng. 

 
9. Các tổ chức công ty hoặc phi lợi nhuận được chấp thuận bởi Phó Tổng 

Giám đốc Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ và Giám sát viên Thu mua 
để cung cấp dịch vụ cụ thể cho học sinh hoặc nhân viên (chẳng hạn như 
the�  nhưng không giới hạn mua áo choàng tốt nghiệp, nhẫn, và thông cáo). 
Chỉ cần cung cấp thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ được thoả 
thuận, và chỉ khi nhận được bản thỏa thuận không tiết lộ đã được ký kết 
xác định các điều khoản sử dụng và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. 
Trong những trường hợp như vậy, Phó To� ng Giám đốc Dịch vụ Truyền 
thông và Công nghệ  (hoặc người được chỉ định) sẽ đảm bảo việc lựa 
chọn và chuyển tiếp thông tin thư mục phù hợp. 

 
E. Phát (những) hı̀nh hành hoặc Phim quay Miêu tả Học sinh 

 
Những hình ảnh và phim quay được cung cấp thường xuyên cho các truyền 
thông báo chı́ nhằm mục đích công nhận học sinh cho các thành tích học tập, thể 
thao, hoặc ngoại khóa. Mọi yêu cầu phát hành hoặc sử dụng (các) hı̀nh ảnh hoặc 
phim quay sẽ được gửi đến 
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viên hiệu trưởng (hoặc người được uỷ nhiệm) hoặc Viên Phó To� ng giám đốc về Dịch 
vụ Truye�n thông và Công nghệ (hoặc người được uỷ quye�n). Việc phát hành (những) 
hı̀nh ảnh hoặc phim quay miêu tả học sinh chỉ được cung cấp cho các đối tượng được 
nhân viên Hệ Trường cha�p thuận là người nhận và xem xét yêu cầu, và chỉ tuân theo 
các điều kiện sau đây: 

 
1. Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện đã khôngyêu cầu việc 

không tiết lộ dữ liệu đó, bằng cách thi hành Phần B của Phụ lục I cho quy định 
này. Nếu phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều kiện không muốn có thông tin 
hình ảnh hoặc phim quay học sinh được tiết lộ, thı̀ học sinh đủ đie�u kiện và/hoặc 
phụ huynh phải có trách nhiệm thực hiện Phần B của Phụ lục I cho quy định này. 

 
Chú ý: Ngay cả khi phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện 
thực hiện Phần B của Phụ lục I của Quy định này, Hệ Trường có thể sử dụng 
hı̀nh ảnh và/hoặc phim quay học sinh cho các mục đích liên quan đến trường 
học, chẳng hạn như nhưng không có giới hạn đe�n các triển lãm, trưng bày công 
cộng và các ấn bản của trường (bản in hoặc điện tử). 

 
2. Viên hiệu trưởng (hoặc người được uỷ nhiệm) hoặc viên Phó To� ng Giám 

đo� c Dịch vụ Truye�n thông và Công nghệ (hoặc người được uỷ nhiệm)  tin 
rằng việc tiết lộ hı̀nh ảnh và/hoặc phim quay là theo điều tốt nhất cho em 
(các) học sinh, riêng trường, và/hoặc Hệ Trường. 

 
3. Các ảnh và/hoặc phim quay sẽ không được sử dụng cho các mục đích 

thương mại (trừ trường hợp được ủy quyền trong D.8 ở trên) và cũng 
không cho quảng cáo thương mại hoặc tư nhân. 

 
4. Ngoài sự tôn trọng đo� i với các gia đình, Hệ Trường sẽ không cung cấp hoặc tạo 

thuận lợi cho phương tiện truyền thông truy cập vào hình ảnh hoặc phim quay 
của học sinh đã chết hoặc bị thương nặng, trừ khi được phụ huynh/giám hộ 
hoặc học sinh đủ điều kiện chấp thuận hoặc yêu cầu. 

 
F. Thông tin thư mục sẽ không được tiết lộ cho một cá nhân không hoạt động chính thức 

cho cơ quan hoặc trường học đã được chấp thuận hoặc tổ chức khác (ví dụ như các 
phương tiện thông tin đại chúng) mà quy định này cho phép phát hành hoặc sử dụng 
thông tin đó. 

 
G. Thông báo về khả năng của phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều 

kiện để chọn không tham gia vào việc tiết lộ thông tin thư mục của học sinh như 
được nêu ra trong Phần A, B, và C của Phụ lục I trong Quy định này cũng sẽ được 
bao go� m trong văn bản "Quy ta�c Ư� ng xử” trên mạng được xuất bản hàng năm trên 
trang mạng của PWCS tại www.pwcs.edu. 

 
H. Như được sử dụng trong quy định này, thuật ngữ "phụ huynh" có ý nghĩa như định trong 

Quy định 794-1, "Giải quye� t Mâu thua�n Giữa Phụ huynh Trên Va�n đe�  Trường học" 
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Mo� i hiệu trưởng (hoặc người được uỷ nhiệm), Chuyên viên Quản lý Ho�  sơ (hoặc 
người được uỷ nhiệm), và viên Phó To� ng Giám đo� c Dịch vụ Truye�n thông và Công 
nghệ (hoặc người được uỷ nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định 
na�y. 

 
Viên Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ (hoặc người được uỷ 
nhiệm) chịu trách nhiệm xem xét bản quy định này vào năm 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEỆ  TRƯƠ� NG CÔNG QUAỆ N PRINCE WILLIAM 



Phụ lục I  
Quy định  790-3 

 

Chọn Không Tham gia Tie�t lộ Thông tin Thư mục ra Công chúng 
 

Theo luật của liên bang, một số thông tin nhất định trong hồ sơ học bạ của học sinh được 
phân loại là thông tin thư mục. Các mục được định ra là thông tin thư mục được nêu ra 
trong Quy định 790-3, "Phát hành Thông tin Thư mục," và được xuất bản hàng năm trong 
"Quy ta�c Ư� ng xử". Bạn, với tư cách là phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều 
kiện, có quyền chọn xem thông tin thư mục của học sinh có thể được tiết lộ cho công chúng 
hay không. Chọn để không tham gia vào ba� t kỳ phát thông tin thư mục nào của bạn trong 
Phần A (tiết lộ cho tất cả các nhóm được chỉ định trừ ra các nhà tuyển dụng quân sự), B 
(tiết lộ những hình ảnh hoặc phim quay) và/hoặc C (tiết lộ cho các nhà tuyển dụng quân 
sự) dưới đây sẽ chỉ dành cho niên học mà Mẫu Không Tham gia này được ký và nộp cho 
trường của học sinh bạn. Tuy nhiên, nếu học sinh của bạn tốt nghiệp hoặc rút lui trong năm 
học mà trong đó có Ma�u Không Tham gia được ký, Hệ Trường sẽ tiếp tục tôn trọng sự lựa 
chọn không tham gia trước đây khi bạn thực hiện trong khi học sinh vẫn còn ghi danh vào 
Hệ Trường trừ khi bạn thông báo cho Hệ Trường rằng quyết định không tham gia của bạn 
bị hủy bỏ. 
Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện mong muốn ngăn ngừa tiết lộ 
thông tin về thư mục có thể hướng dẫn trường của học sinh bạn bằng văn bản không tiết lộ 
các loại thông tin thư mục được liệt kê trong Quy định 790-3 cho các đo� i tượng được xác 
định trong Phần B của quy định, bằng cách hoàn thành và gửi lại cho trường của học sinh 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận. 

 
A. Sự không tham gia phát hành thông tin thư mục như được nêu ra trong các đoạn 

1-9 của Phần A thuộc Quy định 790-3. 
 

Xin chỉ ký dưới đây nếu bạn  không muốn thông tin thư mục của học sinh bạn được 
tiết lộ cho các tổ chức giáo dục, nhà cung cấp học bổng, các chủ có tiềm năng tuyển 
việc, các ấn bản của cựu học viên, các tình nguyện viên phụ huynh và các nhóm phụ 
huynh được PWCS chấp thuận, các viên chức trường học được bầu, các nhà tuyển 
dụng quân sự, các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc để sử dụng trong các ấn 
bản của Hệ Trường (cả bản in và điện tử) hoặc các ứng dụng mạng. 

 
Khi nhận được yêu cầu này, xin không phát hành thông tin về thư mục như thế trên: 

 
 
 

 

(Viết in tên học sinh)   Tên Họ Tên gọi Tên lót                             Cấp lớp 
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Nếu bạn muốn đưa ra một ngoại lệ cho sự lựa chọn không tham gia ở trên, vui lòng 
liệt kê (các) tổ chức mà trường học hoặc Hệ Trường có thể tiết lộ thông tin thư mục 
của học sinh bạn: 
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Trang 2 
 
 

B. Chọn không tham gia cho phát hành hı̀nh ảnh hoặc phim quay miêu tả học 
sinh, như đã được chỉ định trong các Phần A.10 và F của Quy định 790-3. 

 
Vui lòng ký dưới đây nếu bạn không muốn bất kỳ hình ảnh hoặc phim quay nào của 
học sinh bạn được phát hành cho các tổ chức bên ngoài. Xin lưu ý rằng Hệ Trường 
vẫn có thể sử dụng hình ảnh và/hoặc phim quay của học sinh cho các mục đích liên 
quan đến trường học, chẳng hạn như triển lãm, trưng bày công cộng, và các ấn phẩm 
của trường (in hoặc điện tử). 

 
Khi nhận được yêu cầu này, xin không phát hành hoặc sử dụng bất kỳ hình 
ảnh hoặc phim quay nào miêu tả: 

 
 
 
 

 

(Viết in tên học sinh)   Tên Họ Tên gọi Tên lót Cấp lớp 
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Nếu bạn muốn đưa ra một ngoại lệ cho lựa chọn không tham gia ở trên, vui lòng 
liệt kê (các) tổ chức mà trường học hoặc Hệ Trường có thể phát hành bất kỳ (các) 
hình ảnh hoặc phim quay nào của học sinh: 

 
 

 

 
 

C. Chọn không tham gia phát hành thông tin thư mục cho các nhà tuyển dụng quân sự. 
 
Vui lòng ký tên dưới đây chỉ khi bạn không muốn tên, địa chỉ, và danh sách điện 
thoại của học sinh bạn được tiết lộ cho các nhà tuyển dụng quân sự. 

 
 
 
 

 

(Viết in tên học sinh)   Tên Họ Tên gọi Tên lót Cấp lớp 
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Chữ ký của bạn có nghĩa là thông tin của học sinh sẽ không được tiết lộ cho 
bất kỳ nhà tuyển dụng quân sự nào mà không có văn bản ưng thuận của phụ 
huynh trước. 
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