
 

    িশ$াথ'েদর +ডটা +গাপনীয়তা এবং সুর$ার জন: বাবা-মােয়র িবেলর অিধকার 

ভ"ািল ি'ম িসএইচএসিড িশ/াথ1েদর 5রকড7 5থেক 8ীকৃিতযু> তথ", স@িত ছাড়াই, 5জলার অন"ান" Fুল 
কম 7কত7ােদর কােছ Gকাশ করেব, যােদর 5জলা Iবধ িশ/াগত আMেহর জন" 5জলা িনধ 7ািরত কেরেছ। Fুল 
কম 7কত7ারা এমন ব"P> যারঁা একজন িশ/াথ1 5রকেড7 Iবধ িশ/ার আMহী যারা 5জলা Gশাসক, তRাবধায়ক, 
Gিশ/ক বা সহায়তা কম1 সদস" (8াU" বা িচিকত্সা কম1 এবং সুর/া কম1 সহ) িহসােব িনেয়াগ কেরেছন; িশ/া 
5বােড7র সদস"; 5কানও ব"P> বা সংUা যার সােথ 5জলা এক[ট িবেশষ কায 7 স^াদেনর জন" চ_ P> কেরেছ (েযমন 
অ"াটিন 7, অিডটর, 5মিডেকল পরামশ 7দাতা বা 5থরািপa); বা 5কানও িপতামাতা বা িশ/াথ1 5কানও অিফিসয়াল 
কিম[টেত 5যমন শcৃলাবd বা অিভেযাগ কিম[টেত কম 7রত বা অন" 5কানও Fুল কম 7কত7ােক তােদর কাজ 
স^াদেন সহায়তা কের। 

5কানও Fুল কম 7কত7ার যিদ তােদর 5পশাদার দািয়e পালেনর জন" 5কানও িশ/াথ1র 5রকড7[ট পয 7ােলাচনা করেত 
হয় তেব তােদর Iবধ িশ/ার আMহ রেয়েছ। 

অনুেরােধর পের, 5জলা অন" Fুল 5জলার আিধকািরেকর স@িত ছাড়াই িশ/ার 5রকড7fিল Gকাশ করেব 5যখােন 
5কানও িশ/াথ1 ভিত7 হেত চায় বা আসেল নাম নিথভ_ > হয়। 

ব"P>গতভােব শনা>েযাগ" তথ" তৃতীয় পে/র অনুেমািদত Gিতিনিধেদর কােছ িশ/াগত 5GাMােমর িনরী/া, 
মূল"ায়ন, Gেয়াগকারী বা স@িতমূলক উেjেশ" Gকাশ করা হেব। 

5জলা, তার িবেবচনার িভিkেত পূেব 7র স@িত ছাড়াই িডেরlির স^িক7ত তথ" Gকাশ কের, যিদ না িপতামাতা / 
অিভভাবক বা 5যাগ" ছাn পূব 7 িলিখত স@িত ছাড়াই তেথ"র Gকাশ িনিষd করার অিধকার ব"বহার কের না। 

অনুেরােধর পের, 5জলা 5কানও উo িবদ"ালেয়র িশ/াথ1েদর নাম, [ঠকানা এবং 5টিলেফান নqর সামিরক 
িনেয়াগকারী এবং উo িশ/ার Gিতrােনর কােছ Gকাশ করেব যিদ না িপতামাতা বা মাধ"িমক িবদ"ালেয়র িশ/াথ1রা 
পূব 7 িলিখত অনুমিত ব"তীত তথ" Gকােশর উপর িনেষধাsার অিধকার ব"বহার না কের। 

ভ"ািল ি'ম িসএইচএসিড, পিরচয় চ_ ির এবং 5গাপনীয়তার উপর অিনয়িtত আuমণ ঝঁুিকর 8ীকৃিত িহসােব, 5aট 
এবং 5ফডােরল আইন অনুসাের অননুেমািদত অ"ােxস বা Gকাশ 5থেক িশ/াগত 5রকেড7 িশ/াথ1র ব"P>গতভােব 
সনা>েযাগ" তথ" ( িপআইআই) র/ার Gিতyিত িনPzত কের। 

ভ"ািল ি'ম িসএইচএসিড িন{িলিখত িপতামাতার অিধকােরর িবল[ট Gিতrা কের: 

• িশ/াথ1 িপআইআই সংMহ করা হেব এবং 5কবল 5aট এবং 5ফডােরল আইন অনুসাের িশ/াগত উেjশ" 
অজ7েনর জন" Gেয়াজনীয় িহসােব Gকাশ করা হেব। 

• 5কানও িশ/াথ1র ব"P>গতভােব সনা>েযাগ" তথ" তৃতীয় পে/র [ঠকাদার ~ারা 5কানও িবপণন বা 
বািণPজ"ক উেjেশ" িবuয় বা Gকাশ করা যােব না। 5জলা ব"P>গতভােব সনা>কারী তথ" িশ/াথ1েদর 
িবPu করেব না। 5জলা বািণPজ"ক উেjেশ" সনা>করণেযাগ" তথ" ব"P>গতভােব Gকাশ করেব না। 

• িপতামাতার তােদর স�ােনর িশ/ার 5রকেড7র স^ূণ 7 িবষয়ব�[ট পরী/া এবং পয 7ােলাচনা করার 
অিধকার রেয়েছ (এই অিধকার[ট কীভােব Gেয়াগ করেত হেব 5স স^েক7 আরও তেথ"র জন", 
৫৫০০-আর 5দখুন)। 

 



• রা��য় এবং 5ফডােরল আইন, 5যমন এনওয়াইএস িশ/া আইন -২-িড এবং পািরবািরক িশ/াগত অিধকার 
এবং 5গাপনীয়তা আইন, িশ/াথ1েদর ব"P>গতভােব িচি�তেযাগ" তেথ"র 5গাপনীয়তা র/া কের। িশ� 
a"া�াড7 এবং সেব 7াkম অনুশীলেনর সােথ যু> 5সফগাড7fিল, এনPuপশন, ফায়ারওয়ালস এবং 
পাসওয়াড7 সুর/া সহ তেব সীমাবd নয়, যখন 5ডটা সংর/ণ করা হয় বা Uানা�িরত হয় তখন অবশ"ই 
5সই Uােন থাকেত হেব। 

• রাজ" িশ/া িবভাগ কতৃ 7ক সকল িশ/াথ1 5ডটা উপাদানfিলর এক[ট স^ূণ 7 তািলকা জনগেণর 
পয 7ােলাচনার জন" http://www.pl2.nysed.gov/irs/sirs এ পাওয়া যায় বা এই িলিখতভােব িলেখ: তথ" ও 
Gিতেবদেনর পিরেষবা কায 7ালয়, িনউ ইয়ক7 রাজ" িশ/া িবভাগ, Room 863 EBA, 89 Washington 
Avenue , Albany, NY 12234. 

• স�াব" ল�ন এবং িশ/াথ1েদর 5ডটা সেqাধেনর অনুেমািদত Gকাশ স^েক7 অিভেযাগ পাওয়ার অিধকার 
িপতামাতার রেয়েছ। অিভেযাগ সুপািরশ সুপািরে�ে��স, 1 Kent Rd., Valley Stream, NY 11010 বা 
কল কের (516) 872-5601 এ িনেদ7শনা 5দওয়া উিচত। অিভেযাগfিল িনউইয়ক7 রাজ" িশ/া িবভাগেক 

অনলাইেন http://www.nysed.gov/data-privacy-security/report-improper-disclosure 
এ, িনউ ইয়েক7র রাজ" িশ/া িবভােগর িচফ Gাইেভিস অিফসােরর কােছ 5মইল কেরও িনেদ7িশত হেত পাের, 
89 Washington Avenue , Albany, NY 12234 বা 5গাপনীয়তা ইেমল privacy@mail.nysed .gov বা 
5টিলেফােন (518) 474- 0937 এ। 

• যিদ 5কানও িশ/াথ1র িপআইআই ল�ন বা অননুেমািদত Gকাশ ঘেট তেব Gেযাজ" আইন ও িবিধ 5মেন 
িপতামাতার অবিহত হওয়ার অিধকার রেয়েছ। 

• আশা করেত পােরন 5য PU পিরচালনা কের এমন িশ/াগত এেজP� কম1রা Gেযাজ" 5ফডােরল এবং 
রা��য় আইন, আইন, িশ/াব"বUার নীিত ও সুর/ার উপর বািষ 7ক Gিশ/ণ পােবন যা িশ� মান এবং 
িপআইআই সুর/ার 5সরা অনুশীলেনর সােথ একPnত হেব। 

থাড$ পা'ট$ 'ঠকাদার 

5জলা ছাnেদর তাত্/িণক পিরেষবা সরবরাহ করেত 5কানও তৃতীয় পে/র সরবরাহকারীেক জিড়ত করার 5/েn, 
[ঠকাদার বা সাবক�াlররা স্ট_ েড� িপআইআই র/ার জন" 5aট এবং 5ফডােরল আইন 5মেন চলেত বাধ" থাকেব। 

 
5জলা তার ওেয়বসাইেট তৃতীয় পে/র [ঠকাদােরর সােথ 5কানও চ_ P> বা অন" িলিখত চ_ P>র অিধকােরর িবেলর 
পিরপূরক Gকাশ করেব যা ব"P>গতভােব সনা>েযাগ" তথ" পােব। 

 
িশ/াগত সংUার 5ডটা এবং / বা GযুP> অবকাঠােমার 5গাপনীয়তা এবং / অথবা সুর/া র/ার জন" Gেয়াজনীয় 
পিরমােণ অিধকার এবং পিরপূরক তেথ"র িবল Gিতেবদন করা 5যেত পাের। 

 
তৃতীয় পে/র [ঠকাদারেদরও এfিল Gেয়াজন: 

 
• 5য 5কানও কম 7কত7া, কম 7চারী, বা Iবধ ব"P> যার িশ/াথ1েদর 5ডটা বা িশ/ক বা মূল 5ডটােত অ"ােxস 

রেয়েছ এমন 5গাপনীয়তা িনয়tণ কের 5ফডােরল এবং রা��য় আইন স^িক7ত Gিশ/ণ Gদান, 
• এই জাতীয় 5রকড7fিলর Iবধ িশ/াগত আMহী ব"P>েদর কােছ িশ/ার 5রকেড7 অভ"�রীণ Gেবেশর 

সীমাবd ক�ন।



• চ_ P>েত সু��ভােব অনুেমািদত ছাড়া অন" 5কানও উেjেশ" িশ/াগত 5রকড7 ব"বহার করেবন না। 
• অন" 5কানও পে/র কােছ ব"P>গতভােব শনা>েযাগ" তথ" Gকাশ করেবন না ( i) িপতামাতা বা 5যাগ" 

িশ/াথ1র পূব 7 িলিখত স@িত ব"তীত; বা ( ii) আইন বা আদালেতর আেদেশর িভিkেত এবং তৃতীয় পে/র 
[ঠকাদার যিদ িনউইয়ক7 5aট এড_ েকশন িডপাট7েম�, িশ/ােবাড7, বা সংUােক তথ" Gকােশর সমেয়র পের 
তথ" সরবরাহ না কের তেব Gকােশর 5না[টশ সরবরাহ না কের ব�, Gকােশর 5না[টশ না 5দওয়া পয 7� 
সংিবিধ বা আদালেতর আেদশ ~ারা ��ভােব িনিষd; 

• তার 5হফাজেত ব"P>গতভােব সনা>েযাগ" িশ/াথ1েদর তথ" সুর/া, 5গাপনীয়তা এবং অখ�তা র/ার 
জন" যুP>স�ত Gশাসিনক, GযুP>গত এবং শারীিরক সুর/া বজায় রাখা। 

• িশ/া আইন §2-d-এ উি�িখত অননুেমািদত Gকাশ 5থেক চলাকালীন বা তার 5হফাজেত থাকা অবUায় 
5ডটা সুরি/ত করেত এনPuপশন GযুP> ব"বহার ক�ন। 

• িশ/াথ1েদর 5ডটা বা িশ/ক বা অধ"ে/র 5ডটা অননুেমািদতভােব Gকােশর ফেল সব 7ািধক 
তাত্পয 7পূণ 7ভােব এবং অেযৗP>ক 5দির না কের সুর/া ল�েনর িবষেয় 5জলা[টেক অবিহত ক�ন। 

• সম  রাজ", 5ফডােরল এবং Uানীয় 5ডটা সুর/া এবং 5গাপনীয়তা চ_ P>র Gেয়াজনীয়তা চ_ P>র আজীবন 
কীভােব কায 7কর করা হেব 5স[টর এক[ট ¡পেরখার এক[ট 5ডটা সুর/া এবং 5গাপনীয়তার পিরক�না 
সরবরাহ ক�ন। 

• 5জলােত এই িবেলর অিধকােরর 8া/িরত এক[ট অনুিলিপ সরবরাহ ক�ন যার মাধ"েম তারা 8ীকৃত এবং 
অিধকােরর এই িবল[ট মানেত স@ত তা 8ীকার কের। 

 
পাঠ"uম ও িনেদ7িশকার সহকারী সুপািরে��ােরর সােথ 5যাগােযাগ কের িপতামাতারা তৃতীয় পে/র [ঠকাদার 
স^েক7 তেথ"র জন" অনুেরাধ করেত পােরন, 1 Kent Rd., Valley Stream, NY 11010 বা কল কের (516) 
872-5607 এ । 
 


