
Từ Chối Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Danh Mục FERPA 
Theo định nghĩa của Đạo Luật về Quyền Giáo Dục của Gia Đình và Quyền Riêng Tư của liên bang (FERPA), Thông Tin Danh 
Mục là thông tin có thể nhận dạng cá nhân và thường không được coi là nguy hại hoặc vi phạm quyền riêng tư nếu tiết lộ.    
 

Jeffco xác định thông tin sau đây về học sinh là Thông Tin Danh Mục theo luật FERPA: 
 

• Tên học sinh 
• Địa chỉ email ở trường  
• Tham gia các môn thể thao và các hoạt động chính 

thức  
• Chiều cao và cân nặng của các học sinh tham gia đội 

thể thao   

• Các ngày đến trường  
• Cấp lớp  
• Diện ghi danh học  
• Hạng danh dự và các giải thưởng đạt được  
• Các trường theo học mới đây nhất   
• Hình ảnh chụp, video hoặc hình ảnh điện tử  

 

Theo yêu cầu của phụ huynh, Jeffco đã thiết lập hai hạng mục thông tin danh mục FERPA để phụ huynh cân nhắc lựa chọn 
từ chối cho phép tiết lộ thông tin: 
 

• Các thông tin ở trên trừ hình ảnh   • Hình ảnh chụp, video hoặc hình ảnh điện tử 
 

Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể chọn không cho phép Học Khu Công Lập Jeffco công bố thông tin danh mục và/hoặc hình 
chụp của con em mình theo những cách sau đây:  
 

• Các ấn phẩm của Jeffco bao gồm sổ kỷ yếu, chương trình tốt nghiệp, tờ nội dung biểu diễn sân khấu, danh sách 
học sinh trong đội thể thao, trang web của trường, và các ấn phẩm khác của trường và học khu. 

 

• Công bố trên truyền thông bao gồm cả các phương tiện truyền thông thời sự bên ngoài học khu. 
 

• Ấn phẩm của một bên thứ 3 Không phải là giới truyền thông bao gồm thông tin gửi cho các tổ chức khác bên 
ngoài học khu. 

 

Cha mẹ hoặc người giám hộ không thể chọn từ chối cho phép tiết lộ các thông tin về học sinh được sử dụng cho mục 
đích giáo dục theo qui định của luật FERPA. 
 

Nếu muốn từ chối cho phép tiết lộ thông tin danh mục, cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng nhập vào Jeffco Connect, 
chọn tên học sinh, sau đó bấm vào phần Agreements (Các thỏa thuận).   Phụ huynh có thể chọn không tiết lộ thông tin bằng 
cách đánh dấu các ô thích hợp. Bấm vào đây để truy cập Jeffco Connect 
 

Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể làm việc này trước khi học sinh bắt đầu vào học hoặc trong vòng 30 ngày tính theo lịch 
kể từ khi học sinh bắt đầu vào học trong năm học hiện tại.  
 

 
 

Vui lòng liên lạc với văn phòng trường của con quý vị nếu quý vị có thắc mắc.   


