
 
HỌC KHU FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH 

Thông Báo về Các Quyền Của Phụ Huynh theo FERPA 
Đánh Giá Hàng Năm 

 
 
Đạo Luật về Quyền Được Giáo Dục và Quyền Riêng Tư Của Các Gia Đình (FERPA) là một điều luật liên 

bang nhằm bảo vệ quyền riêng tư học bạ của học sinh. FERPA cho phụ huynh hoặc học sinh trên 18 tuổi (“học 
sinh đủ tiêu chuẩn”), những quyền nhất định về học bạ của học sinh. Đó là: 
 
(1)  Quyền được kiểm tra và xem lại học bạ của học sinh trong vòng 45 ngày kể từ khi Học Khu nhận được 

yêu cầu tiếp cận thông tin. 
 

Phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn phải gửi cho hiệu trưởng [hoặc viên chức thích hợp của nhà trường] 
một yêu cầu bằng văn bản cho biết (những) hồ sơ họ muốn kiểm tra. Hiệu trưởng sẽ sắp xếp để cho phép tiếp 
cận và thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn về thời gian và địa điểm có thể kiểm tra hồ sơ. 
 

(2)  Quyền được yêu cầu nhà trường điều chỉnh hồ sơ mà phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn cho là 
không chính xác hoặc gây nhầm lẫn. 
 
Nếu học khu quyết định không điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn, Học 
Khu sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn đó biết về quyết định và thông báo cho họ biết 
quyền được điều trần về yêu cầu điều chỉnh.Thông tin bổ sung về thủ tục điều trần sẽ được cung cấp cho phụ 
huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn khi được thông báo về quyền được điều trần. 
 
Phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn có thể yêu cầu Học Khu Fairbanks North Star Borough chỉnh sửa bổ 
sung một hồ sơ mà họ cho là không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.Họ phải gửi văn bản cho hiệu trưởng, cho 
biết rõ phần hồ sơ họ muốn thay đổi, và cho biết lý do khiến cho hồ sơ không chính xác hoặc gây nhầm lẫn. 
 

(3)  Quyền được đồng ý cho phép tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân có trong học bạ của học sinh. Nói chung, 
nhà trường phải có sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn trước khi tiết lộ bất kỳ 
thông tin nào có trong học bạ của học sinh. Tuy nhiên, pháp luật cho phép các trường tiết lộ hồ sơ, mà không 
cần sự cho phép cho các bên sau đây: 

 
•  Nhân viên nhà trường là những người cần biết; 
•  Các trường khác mà học sinh chuyển đến; 
•  Các quan chức nhất định của chính phủ để tiến hành chức năng pháp luật. 
•  Các bên thích hợp liên quan đến hỗ trợ tài chính cho học sinh; 
•  Các tổ chức tiến hành những nghiên cứu nhất định cho nhà trường; 
•  Các tổ chức chứng nhận; 
•  Những người đã có lệnh của tòa hoặc trát gọi hầu tòa; 
•  Những người cần biết trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và an toàn; và 
•  Các cơ quan tiểu bang và địa phương, trong hệ thống tư pháp thanh thiếu niên, tuân theo các điều luật cụ 

thể của tiểu bang. 
 

(4)  Quyền được nộp đơn khiếu nại cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education) về những vi 
phạm bị cáo buộc của Học Khu trong việc tuân thủ các yêu cầu của FERPA. Tên và địa chỉ của Văn Phòng 
quản lý FERPA là: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
600 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 

 



HỌC KHU FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH 
520 Fifth Avenue - Fairbanks, Alaska 99701-4756 (907) 452-2000 

Mẫu Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Học Sinh của Phụ Huynh 
** Vui lòng gửi lại mẫu này cho nhà trường của con quý vị  ** 

 
Tên Học Sinh ________________________________________________________________________________ 
 (Họ)  (Tên) 

Thông Tin Danh Bạ là gì? Các trường có thể tiết lộ, khi có sự đồng ý ngụ ý, thông tin thuộc loại " danh bạ"  tuân theo 
FERPA. Loại thông tin này thường được các tổ chức sử dụng để tạo điều kiện cho các dị ch vụ dành cho học sinh và được 
tiết lộ khi có nhu cầu hợp pháp. Tuy nhiên, phụ huynh hoặc học sinh đủ tiêu chuẩn có quyền yêu cầu nhà trường 
không tiết lộ thông tin danh bạ về họ. Thông tin danh bạ được giới hạn ở: 

Tên Học Sinh Các Trường Đã Học Giải Thưởng và Danh Hiệu Đị a Chỉ  Gửi Thư Cấp Lớp Ngày Theo Học/Tốt Nghiệp 

*  Đối với những mục bị bỏ trống, chúng tôi xem là câu trả lời "CÓ". *  

TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO CÁC CƠ QUAN TUYỂN QUÂN 
Đạo Luật Không Bỏ Rơi Trẻ (No Child Left Behind Act) năm 2001 quy định các học khu phải tiết lộ tên học sinh, địa 
chỉ gửi thư và số điện thoại cho các cơ quan tuyển quân trừ phi phụ huynh giới hạn cụ thể việc tiết lộ thông tin này. 

1.  Quý vị  có cho phép tên, đị a chỉ  gửi thư và số điện thoại của con mình được tiết lộ cho các 
cơ quan tuyển quân? (Vui lòng trả lời càng sớm càng tốt, các danh sách sẽ được tiết lộ cho các cơ 
quan tuyển quân vào ngày 1 tháng 10.) 

CÓ   KHÔNG  

QUÝ VỊ CÓ CHO PHÉP TIẾT LỘ THÔNG TIN DANH BẠ CỦA CON MÌNH CHO: 
2.  Các tổ chức liên quan đến nhà trường?    

(ví dụ như, PTA (hội phụ huynh), các trường đại học, bảnh vinh dự dành cho báo chí) 
CÓ   KHÔNG  

**  Chú Ý: Phụ Huynh của Học Sinh Đầu Cấp hoặc Cuối Cấp ** Nếu quý vị trả lời không đối với 
câu hỏi 2 tên và địa chỉ của quý vị sẽ không được tiết lộ cho các tổ chức cung cấp thông tin về tốt 
nghiệp trung học, học bổng đại học, danh sách lớp hoặc thông tin đại học. 

3.  Các tổ chức không liên quan đếnnhà trường?  
(ví dụ như các doanh nghiệp, ngân hàng, các nhà lập pháp) 

CÓ  KHÔNG   

QUÝ VỊ CÓ CHO PHÉP HÌNH CHỤP CỦA CON MÌNH XUẤT HIỆN Ở NHỮNG NƠI SAU ĐÂY: 
(Bao gồm việc tiết lộ tên và cấp lớp của học sinh) 

4.  NIÊN BẠ / HÌNH ẢNH LỚP HỌC CÓ   KHÔNG  
5.  CÁC ẤN PHẨM CỦA NHÀ TRƯỜNG / HỌC KHU CÓ   KHÔNG  

(ví dụ như thư thông báo, tờ rơi, v.v.) 
6.  TRANG WEB CỦA NHÀ TRƯỜNG / HỌC KHU CÓ   KHÔNG  
7.  TRUYỀN THÔNG CÔNG CỘNG CÓ   KHÔNG  

THÔNG TIN KHÁC CỦA HỌC SINH SẼ ĐƯỢC TIẾT LỘ 
8. Quý vị  có cho phép tiết lộ số điện thoại của quý vị  cho PTA hay không?  (Hội Phụ Huynh - Giáo Viên)  CÓ   KHÔNG  

9.  Quý vị  có cho phép con mình được phỏng vấn bởi giới truyền thông công cộng hay không?     CÓ   KHÔNG  

Quan Trọng - Vui Lòng Đọc! 
Nếu quý vị  là người giám hộ của học sinh này, nhưng KHÔNG phải là phụ huynh hợp pháp, quý vị  phải cung cấp giấy tờ chứng minh quyền 
giám hộ. Ngoài ra, trong trường hợp ly dị  hoặc ly thân, trừ phi nhà trường nhận được giấy tờ pháp lý hoặc bản sao giấy chứng nhận ly hôn cho 
biết phụ huynh kia của học sinh không tiếp cận hồ sơ của học sinh, luật pháp quy đị nh chúng tôi phải cho phép phụ huynh kia được tiếp cận 
hồ sơ học sinh. Tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về các quyền của mình theo FERPA và cho phép tiết lộ thông tin như cho biết trên 
mẫu đơn này. 

** Việc cung cấp thông tin giả có thể bị  pháp luật trừng phạt ** 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Chữ Ký của Người Giám Hộ (bắt buộc)  Ngày 
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