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 Học Khu Ritenour qui định các thông tin sau đây có trong hồ sơ giáo dục của học sinh là "thông tin về thư mục" theo 
mục đích (yêu cầu) của Luật về Quyền Giáo Dục Và Quyền Riêng Tư của Gia Đình (FERPA): tên của học sinh; tên của 
cha mẹ; khối lớp; tình trạng đăng ký học; tham gia các hoạt động và các môn thể thao trong trường học; trọng 
lượng và chiều cao của các thành viên trong đội thể thao; những bằng khen, giải thưởng, và bằng cấp được trao; 
các tác phẩm nghệ thuật hoặc bài làm được Học Khu trưng bày; và các hình ảnh, băng video, hình ghi bằng kỹ 
thuật số và ghi âm đã lưu giữ; trừ phi những hình ảnh, băng video, hình kỹ thuật số và ghi âm ấy bị xem là có hại 
hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Theo luật, các nhà tuyển lính của quân đội có thể yêu cầu địa chỉ và số điện thoại 
của học sinh (dành cho các học sinh trung học thôi).  
 Việc sử dụng thông tin thư mục ở Học Khu Ritenour chủ yếu là để bao gồm (cho việc lấy) những thông tin này từ hồ 
sơ học tập của học sinh (để cho vào) trong một số ấn bản nhất định của trường, như là: một tờ vé diễn cho thấy vai trò 
của một học sinh đóng trong một vở kịch; danh sách được tuyên dương hoặc được vinh danh nào khác; lễ tốt 
nghiệp; Tờ (báo) nói về các hoạt động thể thao, chẳng hạn như bóng bầu dục, cho biết cân nặng và chiều cao của 
các thành viên trong đội; NIÊN GIÁM; (Ritenour High School, KRHS-90.1 FM (Trạm phát thanh của trường trung 
học Ritenour), Ritenour LIVE (Tin tức học sinh trung học Ritenour High School) và Trang web của Học Khu 
Ritenour, các trang truyền thông xã hội và các trang web khác được tài trợ bởi học khu.  
 Những thông tin ấy, như được liệt kê ở trên, cũng được coi là "thông tin/hồ sơ công cộng", chúng phải được đưa/phát 
cho bất kỳ người nào có yêu cầu cần biết các thông tin đó, theo như Luật Sunshine của Missouri.  Các phụ huynh và học 
sinh nào từ 18 tuổi trở lên có quyền từ chối việc quy định các thông tin trên là thông tin về thư mục. Nếu phụ huynh, 
người giám hộ, hoặc học sinh nào đủ điều kiện không muốn học khu tiết lộ những thông tin được liệt kê ở trên, thì phải 
thông báo cho Trợ lý Tổng Giám Đốc Học Khu chuyên lo về Các Dịch Vụ cho Học Sinh biết bằng văn bản trong vòng 10 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo này về thông tin mà họ không muốn tiết lộ.  Người Trợ lý Tổng Giám Đốc chuyên 
về Các Dịch Vụ Học Sinh có trách nhiệm trong toàn thể học khu coi về các hồ sơ giáo dục của học sinh, và do đó là người 
chịu trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ.  Ai có thắc mắc liên quan đến chính sách của trường liên quan đến hồ sơ của học sinh 
đều có thể liên lạc với Dịch Vụ Học Sinh của Ritenour tại đ/c 2420 Woodson Road, St. Louis, MO 63114 hoặc gọi số 
(314) 493-6055. 
 Các chi tiết đầy đủ của Luật về Quyền Giáo Dục Và Quyền Riêng Tư của Gia Đình (FERPA) và các thông báo đại 
chúng khác đều có trên trang web của Ritenour School District, www.ritenourschools.org.  
 
 Vâng, tôi đồng ý với Thông Báo về Thông Tin Thư Mục FERPA. 
Tôi hiểu sự chấp thuận của tôi sẽ cho phép (các) con của tôi, được liệt kê dưới đây, xuất hiện trong niên giám, danh sách 
thể thao, thư mục trường học, và các phần thông tin khác của nhà trường / học khu 
 
1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 
5.  __________________________________________    
 
 Không, tôi muốn được NẰM-NGOÀI Thông Báo về Thông Tin Thư Mục của FERPA  
Tôi hiểu rằng bằng cách chọn không tham gia, (các) con tôi, được liệt kê dưới đây, sẽ KHÔNG được đưa vào niên giám, 
danh sách thể thao, thư mục trường học, và các phần thông tin khác của nhà trường / học khu  
 
1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 
5.  __________________________________________    
   

LUẬT VỀ QUYỀN HỌC TẬP VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA GIA ĐÌNH (FERPA) 
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TIN TRONG THƯ MỤC 

_____________         ____________________________________        ____________________________________ 
Ngày Tháng                     Tên viết in của Phụ huynh / Giám hộ / Người Trông Nom   Chữ ký của Phụ huynh / Giám hộ / Người Trông Nom   
 
_____________         ____________________________________        ____________________________________ 
Ngày Tháng           Tên viết in của Phụ huynh / Giám hộ / Người Trông Nom    Chữ ký của Phụ huynh / Giám hộ / Người Trông Nom 
Si  

http://www.ritenourschools.org/

