De setembro de 2017
Caros Pais / Encarregados de Educação,
A Lei dos Direitos Educacionais da Família e Privacidade ( FERPA), uma lei federal, requer que
o Distrito Escolar Pública Gloucester (DGSP), com algumas excepções, obter o seu
consentimento por escrito antes da divulgação de informações de identificação pessoal de
registros de educação do seu filho. No entanto, a DSGP pode divulgar apropriadamente
designada “informações de diretório” sem autorização por escrito, a menos que tenha
aconselhado o Distrito ao contrário, de acordo com os procedimentos Distritais. O objetivo
principal de informações do diretório é permitir que o Distrito Escolar Pública Gloucester para
incluir este tipo de informações de registros de educação do seu filho em determinadas
publicações escolares. Exemplos incluem:
●
●
●
●
●

Um playbill, mostrando o papel de seu aluno em uma produção do drama;
O anuário anual;
Quadro de honra ou outras listas de reconhecimento;
Programas de graduação; e
folhas de atividades esportivas, como para wrestling, mostrando o peso ea altura dos
membros da equipe.

As informações do diretório, que é a informação que geralmente não é considerado nocivo ou
uma invasão de privacidade se lançado, também podem ser divulgados a organizações
externas sem prévio consentimento por escrito dos pais. Organizações externas incluem, mas
não estão limitadas a, empresas que fabricam anéis de classe ou publicam anuários. Além
disso, duas leis federais exigem que as agências educacionais locais (LEA) que recebem
assistência ao abrigo da Lei Fundamental e Ensino Médio, de 1965 (ESEA) para fornecer
recrutadores militares, a pedido, com as seguintes informações - nomes, endereços e listas
telefónicas - a menos que os pais têm aconselhou o LEA que eles não querem que
informações de seus alunos divulgadas sem o seu consentimento prévio por escrito.

Se você não quer que o Distrito Escolar Pública Gloucester para divulgar informações de
diretório a partir de registros de educação do seu filho sem o seu consentimento prévio, por
escrito, você deve notificar o Distrito, por escrito, 2
 2 de setembro de2017.
Gloucester designou as seguintes informações como informações de diretório:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nomede Student
Endereço
lista de telefones
Fotografia
Data e local de nascimento
Principal área dede estudo
Datasde atendimento
Nível de ensino
Endereço de correio electrónico
Participação em atividades e esportes oficialmente reconhecida
de peso e altura de membros de equipes atléticas
graus, honras e prêmios recebidos
A mais recente agência educacional ou instituição frequentada
número Student ID, ID de usuário ou outro identificador pessoal exclusivo usado para se
comunicar em sistemas eletrônicos que não podem ser usados para acessar registros
escolares sem um PIN, senha, etc. (. a do SSN, no todo ou em parte, não pode ser
usado para essa finalidade estudante)

Atenciosamente,

Tammy Morgan, Principal
[1] Estas leis são: Seção 9528 do primária e secundário Act (20 USC § 7908) e

10 USC § 503 (c).

