
والدین کے حقوق کا بل برائے ڈیڻا رازداری و محافظت

کی حفاظت کے لئے مصروف عمل ہے۔ والدین  اسکول ڈسٹرکٹ ہر ایک طالب علم کے ڈیٹا رازداری اور محافظت

 اپنے بچے کے ڈیٹا سے متعلق ان کو حاصل درج ذیل حقوق سے آگاہ ہوں۔ 

ایک طالب علم کی ذاتی قابل شناخت معلومات کسی بھی تجارتی مقاصد کے لئے فروخت یا جاری نہیں  (1
 کی جا سکتی۔ 

انچ اور جائزے کا حق حاصل ہے۔ والدین کو اپنے بچے کے تعلیمی ریکارڈ کے مکمل مواد کی ج (2

محفوظ موجودہ ریاستی اور وفاقی قوانین  ذریعہب طالب علم کی ذاتی قابل شناخت معلومات کی رازداری (3
جیسا کہ انکرپشن، فائروالز اور پیشگی حفاظت، ہے اور جب کبھی ڈیٹا محفوظ شدہ ہو یا منتقل شدہ ہو 

 پاس ورڈ حفاظت الزماً موجود ہو۔ 

عوامی جائزہ کے لئے بذریعہ ریاستی محکمہ تعلیم جمع شدہ تمام طلباء کے ڈیٹا عناصر کی ایک مکمل فہرست  (4
ذیل لنک پر دستیاب ہے: 

http://www .p12.nysed.gov/ irs/sirs/documentat ion/NYSEDstudentData.xlsx 

،  EBA، 863یا بذریعہ تحریر بنام دفتر اطالعات و رپورٹنگ سروسز، نیو یارک اسٹیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کمرہ 
 پر۔  12234واشنگٹن ایوینیو، البانی، نیو یارک 89

شکایات جمع کرانے کا حق حاصل ہے۔ ممکنہ خالف ورزی کے بارے میں کی والدین کو طالب علم ڈیٹا  (5
والدین ڈسٹرکٹ کی جانب سے ممکنہ خالف ورزی کے بارے میں ایک شکایت بنام ذیل جمع کرا سکتے 

ہیں:

 جونی مینیون

اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ برائے نصاب، تحقیق وٹیکنالوجی

 99پیل لین 

 11791یو سیٹ، نیو یارک سا

jmannion@syossetschoo ls.org 

516-364-5662 

ریاستی محکمہ تعلیم یا اسکے کسی ایک  ثالث فریق فروخت  کنندہ  سے متعلق شکایات تحریری شکل میں بنام چیف 
، یا بذریعہ ای میل 12234 واشنگٹن ایوینیو، البانی، نیو یارک 89پرائیویسی آفیسر، نیو یارک ریاستی محکمہ تعلیم، 

gov. .nysedCPO@mail  لیم کے چیفریاستی محکمہ تععمل زیر تکلمیل ہے اور بذریعہ  شکایتی ہو۔ 
، قائم  ہوگا۔ قواعدپرائیویسی آفیسر کے تجویز کردہ 

http://www/
mailto:CPO@mail.nysed


صر مرتب ریاستی محکمہ تعلیم کا چیف پرائیویسی آفیسر والدین کے اس حقوق کے بل کے لئے اضافی عنا (6
کئے جائیں گے اور اسی طریقے سے بذریعہ ڈسٹرکٹ اپ ڈیٹ  میں معین کرے گا جو کمشنر کے ضابطوں

 کئےجائیں گے۔ 

 
درکار ہے، ریاستی محکمہ تعلیم سے ضابطوں  کے تحت d(S)(a-b)-2اور  d(3)-2جیسا کہ قانون تعلیم  (7

اد یا اور رہنمائی اختیار کرنے پر، ڈسٹرکٹ کے ثالث فریق کیساتھ ایک ایسا معاہدہ، جس میں طالب علم است
پرنسپل کے ڈیٹا کا تبادلہ ثالث فریق کیساتھ کیا گیا ہے، طے پا جانے کی صورت میں ایسے ہر معاہدے کی 

 ضمنی معلومات والدین کے ان حقوق کے بل کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔   

 
 

 

 http://www .nysed.gov/commo n/nysed/files/programs/student-dataوالدین  (8
privacy/parents-bill-of-rights .pdf  پر ریاستی محکمہ تعلیم کے والدین کے حقوق کے بل کی

 رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 
 
 

 
 
 

 سایو سیٹ سینٹرل اسکول ڈسٹرکٹ 

http://www/

