 FERPAکا ساالنہ اعالمیہ برائ 2022-2023
اہل خانہ تعلیم حقوق اور رازداری ایکٹ ( )FERPAوالدین اور  18سال اور اس ےس بڑی عمر ےک طلبا کو طالب علم تعلیم ریکارڈز
ےس متعلق مخصوص حقوق دیتا ےہ۔ والدین ےک حقوق کا قانون برائ ڈیٹا (اعداد و شمار) رازداری اور تحفظ آپ کو اضاف حقوق
فراہم کرتا ےہ اور چانسلر کا ضابطہ  A-820اضاف معلومات فراہم کرتا ےہ۔
برائ مہربان توجہ کریں کہ اگر آپ طالب علم ہی اور  18سال یا اس ےس بڑی عمر ےک ہی ،یہ حقوق آپ ےک لی ہی والدین یا
رسپرست ےک لی نہی۔
دیگر امور ےک عالوہ ،آپ کو حق حاصل ےہ کہ:
•
•
•
•

•

آپ ک درخواست  DOEکو موصول ہو جان ےک  45دنوں ےک اندر آپ اپن بچ ےک تعلیم ریکارڈ ک جانچ اور جائزہ ےل سکی
ہی۔
آپ کو تحریر می اییس درخواست جمع کروان چاہین جس می اس ریکارڈ ( ریکارڈز) ک نشان دیہ ک گئ ہو جس ک آپ
جانچ کرنا چاہن ہی۔
ے
آپ ےک بچ کا اسکول آپ کو وقت اور اس مقام ےس مطلع کرے گا کہ جہاں آپ ان ریکارڈز ک جانچ کر سکی ےک۔
اپن بچ ےک تعلیم ریکارڈ می تبدییل ک گزارش کرنا جب آپ کا خیال ہو کہ یہ غلط ،گمراہ کن ےہ یا  FERPAےک تحت آپ
ےک بچ ک رازداری ےک حقوق ک خالف ورزی کرئ ہی۔
 oآپ کو ریکارڈ می ترمیم کرئ ےک لی تحریر می درخواست دیئ چاہین اور آپ جو تبدیل کرانا چاہن ہی اس ک
نشان دیہ کرن چاہئن اور ایسا کرئ ک وجہ بیان کرن چاہئن۔
 oاگر محکمئہ تعلیم حسب درخواست ریکارڈ می ترمیم نہ کرئ دین کا فیصلہ کرتا ےہ ،آپ کو اس فیصےل ،اور آپ
(ہینگ) ےک حقوق اور سماعت ےک مخصوص طریقئہ کار ےس مطلع کیا جان گا۔
ک سماعت ِ
آپ ےک بچ ےک تعلیم ریکارڈز می ذان قابل شناخت معلومات کو افشا کی جان ےس قبل تحریری اجازت فراہم کریں۔ تاہم،
چند مخصوص صورتوں می FERPA ،بغی اجازت ےک افشا کرئ ک اجازت دیتا ےہ۔ اییس صورتی جن می معلومات کو
بغی اجازت افشا کیا جا سکتا ےہ:
 oاسکول ےک افرسان ےک سامی افشاء کرنا جنہی اپئ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں ک تکمیل ےک لی تعلیم ریکارڈز کا جائزہ
لینا درکار ہو۔ اسکول ےک افرسان می ذیل شامل ہی:
▪ محکمئہ تعلیم ےک مالزمی ( جیےس کہ متنظمی ،نگران ،اساتذہ ،دیگر معلمی یا معاونئ عمےل ےک
ارکان)؛ اور
▪ وہ افراد جنہی محکمئہ تعلیم اییس خدمات فراہم کرئ یا کام کرئ ےک لی مرصوف عمل کرتا ےہ جن
کاموں ےک لی بصورت دیگر محکمئہ اپن مالزمی کو استعمال کرتا۔ ان می شامل ہی ( )aوہ افراد اور
ادارے جو  DOEکو معاہدے ےک تحت خدمات اور دیگر مخصوص کام فراہم کرئ ہی )b( ،دیگر
حکومئ اداروں ےک مالزمی جو  DOEےس متعلقہ خدمات یا مخصوص کام فراہم کرئ ہی ،جیےس کہ
ے
نیویارک شہر محکمئہ قانون ےک وکالء جو  DOEک نمائندک کرئ ہی ،اور اسکول نرس اور اسکول ےک
دفی صحت کا عملہ جو نیو یارک شہر دفی برائ صحت اور دماغ صحت ےک مالزمی ہی ( )cوالدین،
طلبا یا دیگر رضاکاران ،جو اسکول ےک دیگر افرسان کو انےک کام ک انجام دیہ می معاونت فراہم کرئ
ہی ،اور ( )dاہلیت ےک حامل دیگر افراد یا تنظیمی اور ادارے جیےس صالح کاران اور برادری پر مبئ
تنظیمی ،مگر رصف ایس صورت می اگر وہ تحریری طور پر اقرار کریں کہ طالب علم ک معلومات کو
ے
صیغئہ راز می رکھی ےک۔ ایےس افراد کو  DOEےک براہ راست زیر نگران ہونا الزیم ےہ جو تعلیم ریکارڈ
ےک ذان قابل شناخت معلومات کا استعمال اور دیکھ بھال کرئ ہی ۔ براہ راست زیر نگران کرئ کو
مختلف طریقوں ےس حاصل کیا جا سکتا ےہ ،بشمول تحریری معاہدہ۔

)T-34503 Annual FERPA Notice (Urdu

•

•

 oجب کیس اور اسکول ،ضلع یا تعلیم ادارے ےک افرسان ریکارڈ ک درخواست کریں ،جس ادارے می آپ کا بچہ
اندراج کا خواہاں ےہ ،یا اندارج ک منصوبہ بندی کر رہا ےہ یا پہےل ےس مندرج ےہ اگر یہ درخواست آپ ےک بچ ےک
اندراج یا منتقیل ےک مقاصد ےک لی ک جا ریہ ےہ۔
دیگر استثنات ہون ہی جن ےک تحت ذان قابل شناخت معلومات ےک بارے می بغی اجازت مخصوص قسم ےک راز افشا
کرئ ک اجازت شامل ہی۔ ذیل می چند درج ہی۔ ان می ےس زیادہ تر افشا ک جان وایل معلومات مخصوص اضاف
مطلوبات اور حدود ےک تابع ہی۔ انےک بارے می مزید معلومات ےک لی براہ کرم  FEPRAاور چانسلر کا ضابطہ A-820
مالحظہ کریں۔
 oحکومئ اداروں اور افرسان ےک نمائندگان کو حساب کتاب ک جانچ کرئ ،تشخیصات کرئ ،یا چند دیگر
ے
رسگرمیوں ک ادائیگ ک اجازت دین ےک لی؛
 oان مایل امداد ےک لی جنےک لی طالب علم ن درخواست دی ےہ یا جنہی طالب علم ن موصول کیا ےہ؛
 oان تنظیموں ےک لی جو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ( )NYCDOEےک لی ،یا انگ جانب ےس علم تحقیقات انجام
رہ ہی؛
دے ے
 oاہلیت ک تصدیق کرئ وایل تنظیموں کو انےک تصدیق افعال انجام دین ےک لی؛
 18 oسال یا بڑی عمر ےک طلبا ےک والدین ےک لی اگر وہ محکمئہ محصوالت ( )IRSےک ٹیکس ےک مقاصد ےک لی ایک
غی خود مختار طالب علم ےہ؛
 oایک عدالئ حکم ناےم ک پیوی کرئ یا قانون جاری کردہ عدالئ حکم ناےم (سپینا) پر عمل درامد کرئ ےک لی؛
 oصحت اور ہنگایم حفاظئ امور می موزوں افرسان ےک لی؛ اور
ر
 oان معلومات ےک بارے می جنہی نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ن بطور " ڈائریکیی معلومات" مختص کیا ےہ
اگر آپ یہ سمجھن ہی کہ نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم  FERPAےک مطلوبات ک تکمیل کرئ می ناکام رہا ےہ تو آپ ریاست
ہائ متحدہ محکمئہ تعلیم ( )USDOEےک پاس ایک شکایت دائر کر سکی ہی۔ شکایات ذیل می درج ک جا سکئ ہی:
Student Privacy Policy Office
U.S. Department of Education
Maryland Avenue400
SW Washington, DC 20202-8520
یا بذریعہ ای میل  FERPA.Complaints@ed.govکو
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