2022-2023 বার্ষিক FERPA র্বজ্ঞর্ি
ফ্যার্ির্ি এডুককশনাি রাইটস্ অ্যান্ড প্রাইকের্ি অ্যাক্ট (FERPA), 18 অ্থবা এর ববশী বয়িী র্িতািাতা এবং র্শক্ষাথিীকেরকক,
র্শক্ষাথিীর র্শক্ষাগত (এডুককশনাি) বরককডির উির অ্র্িকার প্রোন ককর। তকথযর বগািনীয়তা এবং র্নরািত্তার জনয
র্িতািাতার অ্র্িকাকরর িনে (র্বি অ্ে রাইটস্) আিনাকক বাড়র্ত অ্র্িকার প্রোন ককর, এবং চ্যাকেিকরর প্রর্বিান A-820
অ্র্তর্রক্ত তথয প্রোন ককর।
অ্নু গ্রহ ককর িক্ষয করকবন বে আির্ন ের্ে 18 বছর অ্থবা এরকচ্কয় ববর্শ বয়িী র্শক্ষাথিী হকয় থাককন, তকব এই
অ্র্িকরিিূ হ আিনার জনয প্রকোজয, আিনার র্িতািাতা বা অ্র্েোবককর জনয নয়।
অ্নযানয র্বষকয়র িকিয আিনার অ্র্িকার আকছ:
•

DOE আিনার অ্নু করাি িাওয়ার 45 র্েকনর িকিয, আিনার িন্তাকনর র্শক্ষাগত বরকডি ির্রেশিন, এবং িেিাকিাচ্না
করার।

•

আির্ন বে বরকডি বেখকত আগ্রহী, তা র্নর্েিষ্টোকব উকেখ ককর আিনাকক একর্ট র্ির্খত অ্নু করাি জিা র্েকত হকব।

•

আির্ন কখন ও বকাথায় বি বরকডি বেখকত িারকবন, আিনার িন্তাকনর স্কুি আিনাকক তা অ্বর্হত করকব।

•

ের্ে আিনার র্বশ্বাি হয় বে, আিনার িন্তাকনর র্শক্ষাগত বরককডি েুি বা র্বভ্রার্ন্ত আকছ, অ্থবা অ্নয বকাকনাোকব
FERPA অ্নু োয়ী আিনার িন্তাকনর বগািনীয়তার অ্র্িকার খবি ককর, তাহকি তা ির্রবতিকনর অ্নু করাি জানাকত
িাকরন।
o

আিনাকক বরকডি ির্রবতিকনর অ্নু করাি র্ির্খতোকব জানাকত হকব এবং বকান্র্বষয়বস্তু ির্রবতিন করকত
চ্ান ও বকন চ্ান, তা কারণ িহ উকেখ করকত হকব।

o

DOE ের্ে আিনার অ্নু করািকৃত বরকডি ির্রবতিন না করার র্িদ্ধান্ত বনয়, আিনাকক বি র্িদ্ধান্ত, এবং
এর র্বরুকদ্ধ আিনার শুনার্নর অ্র্িকার ও শুনার্ন প্রর্িয়ার্ট জানান হকব।

•

আিনার িন্তাকনর র্শক্ষাগত বরককডি বযার্ক্তগতোকব শনাক্তকোগয তথয প্রকাশ করার আকগ র্ির্খত অ্নু ির্ত প্রোন
করুন। র্কন্তু, বকাকনা র্নর্েিষ্ট বক্ষকে, FERPA অ্নু ির্ত ছাড়া প্রকাশ অ্নু কিােন ককর। িম্মর্ত ছাড়া প্রকাকশর
অ্নু কিােন বেওয়া োয়, এিরকনর বকইকির িকিয আকছ:
o

স্কুকির কিিকতিার কাকছ প্রকাশ করা, বিশাগত োর্য়ত্ব িম্পন্ন করার জনয োর এই র্শক্ষাগত বরকডি
িেিাকিাচ্না করা প্রকয়াজন। স্কুকির কিিকতিাকের িকিয অ্ন্তেুিক্ত আকছন:
▪

DOE কিিী (বেিন অ্যাডর্ির্নকেটর, িু িারোইজার, র্শক্ষক, অ্নযানয ইনোকটর বা
িহায়তাকারী কিিী িেিয); এবং

▪

DOE র্নজস্ব কিিীকের স্থকি কাজ করার জনয অ্থবা ির্রকষবা প্রোন করার জনয অ্নয োকেরকক
র্নেু র্ক্ত বেয়, বিিব বযর্ক্ত। একত অ্ন্তেুিক্ত (a) চ্ুর্ক্তর িািযকি DOE ির্রকষবা এবং কােিাবিী
প্রোনকারী বযর্ক্তবগি এবং িংস্থািিূ হ, (b) DOE-িংর্িষ্ট ির্রকষবা অ্থবা কােিাবিী প্রোনকারী
অ্নযানয িরকারী িংস্থার কিিীবৃ ন্দ, বেিন DOE-বক প্রর্তর্নর্িত্বকারী NYC িয র্ডিাটিকিন্ট (আইন
র্বোগ), NYC র্ডিাটিকিন্ট অ্ে বহিথ্ অ্যান্ড বিন্টাি হাইর্জন দ্বারা র্নেু ক্ত স্কুি নািি ও অ্র্ফ্ি
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অ্ে স্কুি বহিথ্্-এর কিিীবৃ ন্দ, (c) স্কুকির কিিকতিাকের তাকের কাজককিি িহায়তাকারী
র্িতািাতা, র্শক্ষাথিী, অ্থবা অ্নযানয বস্বচ্ছাকিবী, এবং (d) অ্নযানয বোগয বযর্ক্তবগি বা
িংগঠনিিূ হ, বেিন কনিাকেন্ট এবং কর্িউর্নর্ট-র্ের্ত্তক িংগঠনিিূ হ, র্কন্তু শুিু িাে ের্ে তারা
র্শক্ষাথিীর তথয বগািন রাখার র্বষকয় র্ির্খতোকব িম্মর্ত প্রোন ককর তকবই। এ িরকনর
বযর্ক্তকের র্শক্ষাগত বরকডি বথকক বযর্ক্তগতোকব িনাক্ত করা োয় এিন িব তথয বযবহার ও
র্নয়ন্ত্রণ DOE-র িরাির্র কতৃত্ব
ি ািীন থাককত হকব। িরাির্র কতৃত্ব
ি র্বর্েন্নোকব হকত িাকর, োর
িকিয অ্ন্তেূ িক্ত র্ির্খত চ্ুর্ক্ত।
o

আিনার িন্তাকনর ের্তি বা বের্ি প্রর্িয়ায় বযবহাকরর জনয েখন অ্নয বকান স্কুি, র্ডর্েক্ট অ্থবা র্শক্ষা
প্রর্তষ্ঠান বরককডির জনয অ্নু করাি জানায় বেখান আিনার িন্তান ের্তি হকত ইচ্ছু ক বা ির্রকল্পনা করকছ,
র্কংবা ইকতািকিয ের্তি হকয়কছ।

•

অ্নযানয বযর্তিিিিূ হ র্বেযিান ো র্কছু র্নর্েিষ্ট িরকণর িহ, বযর্ক্তগত শনাক্তকারী তথয অ্নু ির্ত বযর্তকরকক প্রকাকশর
অ্নু কিােন বেয়। র্নকচ্ র্কছু তার্িকাবদ্ধ করা হকিা। এই িরকনর অ্র্িকাংশ প্রকাকশর জনয িু র্নর্েিষ্ট অ্র্তর্রক্ত
শতিাবিী এবং িীিাবদ্ধতা আকছ। এগুর্ি িম্পর্কিত আরও তকথযর জনয অ্নু গ্রহ ককর FERPA এবং চ্যাকেিকরর
প্রর্বিান A-820 বেখুন।
o

িরকার্র প্রর্তষ্ঠাকনর অ্নু কিার্েত প্রর্তর্নর্িকের এবং অ্র্ডট, িূ িযায়ন, র্কংবা অ্নযানয র্নর্েিষ্ট কিিকাকের
িাকথ িংর্িষ্ট কিিকতিাকের কাকছ;

o

র্শক্ষাথিী আকবেন ককরকছ অ্থবা অ্জিন ককরকছ, এিন বকাকনা ফ্াইনানর্শয়াি এইড-এর িাকথ িংর্িষ্ট;

o

NYCDOE-এর জনয অ্থবা িকক্ষ বকাকনা গকবষণা ির্রচ্ািনকারী প্রর্তষ্ঠাকনর কাকছ;

o

কৃর্তকত্বর স্বীকৃর্ত প্রোনকারী প্রর্তষ্ঠাকনর কাকছ োকত তারা স্বীকৃর্ত প্রোনিূ িক কাজ ির্রচ্ািনা করকত
িাকর;

o

18 এবং অ্র্িক বয়স্ক র্শক্ষাথিীকের র্িতািাতাকের কাকছ ের্ে র্শক্ষাথিী ইন্টারনযাি বরর্ের্নউ িার্েিি (IRS)এর কাকছ টযাক্স-িংিান্ত র্বষকয় র্ডকিকন্ডন্ট (র্নেিরশীি) হয়;

•

o

আোিকতর হুকুি বা আইনগত আোিকতর তিবনািা (ির্িনা) প্রর্তিািন করকত;

o

জরুরী স্বাস্থয ও র্নরািত্তার িাকথ িংর্িষ্ট উিেু ক্ত কিিকতিার কাকছ; এবং

o

“র্নকেির্শকা তথয" (র্ডকরক্টর্র ইনফ্কিিশন) র্হকিকব NYCDOE বেণীেুক্ত ককরকছ বেিব তথযকক।

আির্ন ের্ে র্বশ্বাি ককরন বে NYC DOE, FERPA-র শতিাবিী িঙ্ঘন ককরকছ, তাহকি আির্ন USDOE-এর কাকছ
অ্র্েকোগ োকয়র করকত িাকরন। এখাকন অ্র্েকোগ িাঠাকনা োকব:
Student Privacy Policy Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue
SW Washington, DC 20202-8520
অ্থবা ইকিইি করুন FERPA.Complaints@ed.gov র্ঠকানায়।
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