!ෂ# ද&ත ෙපෟ+ග-ක&වය සහ 3ර56තභාවය සඳහා ෙදමා;ය අ=>? ;-බඳ ෙකABපත
!ත#ා%&ල අධ#ාපන උන./ව1 ඇ3 බවට 6ස්91කය <=. >රණය කර ඇ3 6ස්91කය Aළ =Cන
අෙනEF පාසැH !ලධාI. හට අ%මැ3යL. ෙතාරව වැM ස්NO CHSD <=. Pෂ# වාRතාවල අඩංU
VWගMකව හYනාගත හැL ෙතාරAZ ෙහ[ කර% ඇත. පාසැH !ලධාI. ය%, ප^පාලක, අ_1ෂක, උපෙWශක
ෙහa සහායක කාRය මbඩල සාමාcකෙයE ෙලස (ෙසෟඛ# ෙහa ෛවද# කාRය මbඩලය සහ ආර1ෂක
!ලධාI. ඇAjව) 6ස්91කය <=. ෙස්වයට ෙයාදවා ෙගන ඇ3 Pෂ# වාRතා l[බඳ nත#ා%&ල අධ#ාපන
උන./ව1 ඇ3 VWගලo. ය; අධ#ාපන මbඩලෙp සාමාcකෙය1; <ෙශ්ෂ කාRයය1 ඉr LIම සඳහා
6ස්91කය සමඟ t<uOගත v ඇ3 VWගලෙයE ෙහa සමාගම1 (n3ඥ, <ගණක, ෛවද# උපෙWශක ෙහa
xLFසක වැ!); ෙහa <නය ෙහa /1ගැන<M කyrව වැ! !ල කyrවක ෙස්වය කර% ලබන ෙහa ෙවනF
පාසැH !ලධා^ෙයEට ඔ{.ෙ| කාRයය. ඉr LIමට සහාය වන ෙදම}lෙයE ෙහa Pෂ#ෙයE ෙ}.
තම වෘF>ය වග•O ඉr LIම සඳහා =u.ෙ| වාRතාව1 සමාෙලaචනය LIමට අවශ# නO පාසH
!ලධා^ෙයEට nත#ා%&ල අධ#ාපන උන./ව1 3ෙ•.
ඉH‚ම1 ලැƒන ෙහාF, Pෂ#ෙයE ඇAලF vමට uදානO වන ෙහa අෙ„1ෂා කරන ෙහa දැනටමF
ඇAලF v ඇ3 ෙවනF පාසH 6ස්91කයක !ලධා^ෙයE හට අවසරයL. ෙතාරව 6ස්91කය <=.
අධ#ාපන වාRතා අනාවරණය කර% ඇත.
අධ#ාපන වැඩසටහ. <ගණනය, ඇග…ම, බලාFමක LIම ෙහa අ%&ලතා අර†‡ සඳහා VWගMකව
හYනාගත හැL ෙතාරAZ ෙතවන පාRශvය බලයලF !ෙයacතo.ට !EF කර% ලැෙ•.
ෙදම}lෙයE / භාරකZ ෙහa u/uකO ලF Pෂ#යා ŠRව M‹ත අවසරයL. ෙතාරව ෙතාරAZ !EF LIම
තහනO LIෙO අo3ය ŒයාFමක කර ඇFනO yස 6ස්91කය එŽ අ•මතය ප^6 නාමාවM ෙතාරAZ ŠRව
අවසරයL. ෙතාරව !EF කර% ලැෙ•.
ŠRව M‹ත අවසරයL. ෙතාරව ෙතාරAZ !EF LIම තහනO LIමට ෙදම}lෙයE ෙහa W<>oක පාසැH
Pෂ#යාට ඇ3 අo3ය ŒයාFමක ෙනාකර.ෙ. නO ඉH‚ම ප^6 6ස්91කය <=. උසස් පාසැH =u.ෙ|
නම, Mlනය සහ /රකථන අංකය හ†දා බඳවා ග.න.ට සහ උසස් අධ#ාපන ආයතනවලට ෙහ[ කර% ඇත.
අනන#තා ෙසාරකO LIෙO අවදානම සහ අනවශ# ෙලස ෙපෟWගMකFවය ආ‘මණය LIමට ඇ3 ඉඩකඩ
l[බඳව අවෙබaධ කර ග!y. වැM ස්NO CHSD <=., රාජ# හා ෙෆඩරH n3යට අ%&ලව අනවසර ”ෙ}ශ
vO වM. ෙහa අනාවරණය LIO වM. අධ#ාපන වාRතාවල පව3න Pෂ# VWගMකව හYනාගත හැL
ෙතාරAZ (PII) ආර1ෂා කර ගැnමට ඇ3 කැපvම තහ{Z කර% ලැෙ•.
වැM ස්NO CHSD <=. පහත සඳහ. ෙදමාlය අo>. ෙකrOපF ස්ථාlත කර 3ෙ•.
•
•

•

!ෂ# PII එක' කර අනාවරණය කර/ ලබ2ෙ2 රාජ# සහ ෙෆඩර9 :;යට අ/=ලව අධ#ාප@ක
අරAB සාCෂාD කර ගැ:ම සඳහා අවශ# වන JටK පමL.
'2වන පාMශNය ෙකා2OාDකPෙවQට !ෂ#ෙයQෙR STගUකව හVනාගත හැX ෙතාර'P XYZ
අෙලJකරණ X[මC ෙහ\ වාLජමය අරAB සඳහා JX]ම ෙහ\ Aදා හැ[ම කළ ෙනාහැXය.
aස්cCකය JY2 !ෂ# STගUකව හVනා ගත හැX ෙතාර'P JQණ/ ෙනාලැෙd. වාLජමය අරAB
සඳහා aස්cCකය JY2 STගUකව හVනා ගත හැX ෙතාර'P අනාවරණය කර/ ෙනාලැෙd.
තම දPවාෙR අධ#ාපන වාMතාෙe සfgMණ අ2තMගතය ප[Cෂා කර සමාෙල\චනය X[මට
ෙදමාiය2ට අj;යC ඇත (ෙමම අj;ය mයාDමක වන ආකාරය iUබඳ වැoZර ෙතාර'P සඳහා
5500-R බල2න).

•

•

•

•
•

NYS අධ#ාපන :;ය සහ පp9 අධ#ාපන අj;වාYකf සහ රහස#තා පනත වැ@ රාජ# සහ ෙෆඩර9 :;
මq2 Yr2ෙR STගUකව හVනා ගත හැX ෙතාර'P වල රහස#භාවය ආරCෂා ෙකෙM. දDත ගබඩා
කරන Jට සහ tවමාP කරන Jට සංෙCතාංකනය, ෆයMෙව\9 සහ Aරපද ආරvාව ඇ'wව ඒවාට
පමණC yමා ෙනාN කMමා2තෙz {|;ෙය2 }' සහ ෙහාඳම භාJතෙය2 }' ආරCෂණ ~ම ;•ය }'
ෙe.
රාජ# අධ#ාපන ෙදපාMතෙf2'ෙe පව;න Yය€ම !ෂ# දDත අංගය2ෙR සfgMණ ලැjස්'වC
http://www.pl2.nysed.gov/irs/sirs ෙව;2 ෙහ\ ෙතාර'P හා වාMතාකරණ ෙස්වා කාMයාලය,
@eෙය\MC {ා2ත අධ#ාපනය ෙදපාMතෙf2'ව, කාමර 863 EBA, 89 ෙවා•ංට2 මාවත, ඇ9බ@,
@eෙය\MC 12234 යන Uiනයට UNෙම2 මහජන සමාෙල\චනය සඳහා ලබා ගත හැXය.
YZJය හැX උ9ලංඝනය2 සහ Yr2ෙR දDත අනවසරෙය2 අනාවරණය X[ම i„බඳව පැ|LU X[මට
ෙදමාiය2ට අj;යC ඇත. පැ|LU පාසැ9 අ…කා[, 1 ෙක2ˆ පාර, වැU ස්‰f, @eෙය\MC 11010යන
Uiනයට ෙහ\ (516) 872-5601 යන අංකයට ඇමŠම මq2 YZ කල හැX ෙe. පැ|LU http:
//www.nysed.gov/data-privacy-security/report-improper-disclosure මq2 @eෙය\C {ා2ත
අධ#ාපන ෙදපාMතෙf2'වට ද {ධාන රහස#තා @ලධා[, @eෙය\MC {ා2ත අධ#ාපන ෙදපාMතෙf2'ව,
89 ෙවා•ංට2 ඇව@}, ඇ9බ@, @eෙය\MC 12234 යන Uiනය ෙවත තැපෑල මq2 ෙහ\
privacy@mail.nysed .gov යන රහස#තා Jද‘D තැපෑල Uiනය මq2 ෙහ\ (518) 474- 0937 අංකයට
ඇමŠම මq2 ද ෙයාA කළ හැX ෙe.
තම !ෂ#යාෙR PII උ9ලංඝනය X[මC ෙහ\ අනවසරෙය2 Aදා හැ[මC YZpවෙහාD ඒ සඳහා අදාළ වන
:; හා ෙර’ලාY i„බඳව දැ/වD Nමට ෙදමාiය2ට අj;යC ;ෙd.
PU හrPවන අධ#ාපන ආයත@ක ෙස්වකj2ට අදාළ වන ෙෆඩර9 සහ {ා2ත :;, ෙර’ලාY,
අධ#ාපන ආයතන {;පD; සහ ආරCෂණ i„බඳ වාM•ක StBවC ලැෙබ/ ඇතැj ෙදමාiය2ට
අෙ“Cෂා කළ හැXය.

'2වන පාMශNය ෙකා2OාDකPව2

Pෂ# අධ#ාපන ෙස්වා සැප…ම සඳහා 6ස්91කය <=. A.වන පාRශvය සැප•OකZෙවE සOබ.ධ කර
ග.නා අවස්ථාවක–, Pෂ# PII ආර1ෂා LIම සඳහා ”ා.ත සහ ෙෆඩරH n3 l[පැ–මට ෙකා.—ාFකZ
ෙහa උප ෙකා.—ාFකZව. බැ˜ =C% ලැෙ•.
VWගMකව හYනාගත හැL ෙතාරAZ ලැෙබන A.වන පාRශvය ෙකා.—ාFකZෙවE සමඟ ඇ3 ඕනෑම
ෙකා.—ාFAව1 ෙහa ෙවනF M‹ත t<uම1 සඳහා වන අo3වා=කO ෙකrOපතට අදාළ අ3ෙRකය.
6ස්91කය <=. =ය ෙව• අඩ<ෙp පළ කළ •A ෙ}.
අධ#ාපන ආයතනෙp දFත සහ / ෙහa තා›œක යCතල ව•හෙp ෙපෟWගMකFවය සහ / ෙහa ආර1ෂාව
ආර1ෂා LIම සඳහා අවශ# වන ”මාණයට අo3වා=කO ෙකrOපත සහ අ3ෙRක ෙතාරAZ නැවත සකස්
කළ හැL ෙ}.
A.වන පාRශව ෙකා.—ාFකZව. <=. පහත කZ‡ද ඉrකළ •A ෙ}.
•
•

Pෂ# දFත ෙහa UZවර ෙහa </හHප3 දFත සඳහා ”ෙ}ශය ඇ3 ඕනෑම !ලධාI., ෙස්වකo.
ෙහa පැවZOකZව. හට රහස#භාවය පාලනය කරන ෙෆඩරH සහ ”ා.ත n3ය l[බඳ Vž‡ව
ලබා –ම.
එවැ! වාRතා l[බඳව nත#ා%&ල අධ#ාපන උන./ව1 ඇ3 VWගලo.ට අධ#ාපන වාRතා
සඳහා පව3න අභ#.තර ”ෙ}ශය Ÿමා LIම.

•
•

•
•
•
•

•

ෙකා2OාD'ෙe පැහැaUවම අවසර K ඇ; ඒවා හැර ෙවනD අරAB සඳහා අධ#ාපන වාMතා භාJතා
ෙනාX[ම.
(i) ෙදමeiෙයQෙR ෙහ\ rZrකf ලD !ෂ#යාෙR gMව U”ත අවසරයX2 ෙතාරව; ෙහ\ (ii)
{ඥ“;ෙය2 ෙහ\ උසාJ @ෙය\ගයX2 ඉ9—මC ෙනාකර2ෙ2 නf සහ ෙතවන පාMශNය
ෙකා2OාDකP JY2 ෙතාර'P අනාවරණය කළ කාලයට ෙනාඅ˜ කාලයX2 @eෙය\C {ා2ත
අධ#ාපන ෙදපාMතෙf2'වට, අධ#ාපන ම™ඩලයට ෙහ\ ෙතාර'P ලබා ෙදන ආයතනයට
අනාවරණය X[ෙf දැ2NමC ලබා ෙද2ෙ2 නf සහ අනාවරණය X[ම i„බඳ දැ/f Kම
{ඥ“;ෙය2 ෙහ\ අ…කරණ @ෙය\ගයX2 පැහැaUවම තහනf කර ඇDනf ෙපෟTගUකව
හVනාගත හැX ෙතාර'P ෙවනD පාMශවයකට ෙහ„ ෙනාෙකෙM.
STගUකව හVනාගත හැX !ෂ# ෙතාර'P වල භාරකාරDවය, රහස#භාවය සහ අඛ™ඩතාව ආරCෂා
X[ම සඳහා සාධාරණ පœපාලන, තාCෂLක හා ෙභෟ;ක ආරCෂණ පවDවා ගැ:ම.
අධ#ාපන :;ෙz §2-d • @ශ්žතව දCවා ඇ; පœa චලනය වන Jට ෙහ\ එ• භාරෙz ;ෙබන Jට
අනවසරෙය2 දDත අනාවරණය Nෙම2 ආරCෂා X[මට සංෙCතාංකන තාCෂණය භාJතා X[ම.
ආරCෂාව •Ÿ යෑමX2 Yr2ෙR දDත ෙහ\ ’Pවර ෙහ\ JZහ9ප; දDත අනවසරෙය2 Aදා හැ[මC YZ
ව2ෙ2 නf, හැX ඉCමL2 සහ අ}' {මාදයX2 ෙතාරව aස්cCකය ෙවත දැ/f Kම.
ෙකා2OාD'ව බලාDමක වන කාලය Sරාම Yයwම {ා2ත, ෙෆඩර9 සහ ෙT ය දDත rරC•තතාව
සහ ෙපෟTගUකDව ෙකා2OාD අවශ#තා mයාDමක කර2ෙ2 ෙකෙස්ද ය2න දැCෙවන දDත
rරC•තතා සහ ෙපෟTගUකDව සැලැස්මC සැප¡ම.
ෙමම අj;වාYකf පනෙD අDස2 කරන ලද iටපතC aස්cCකයට ලබා ෙද2න. එමq2 ඔp2
ෙමම අj;වාYකf i„බඳ පනD ෙක£fපත i„බඳව දැ/වDව හා එකඟ වන බව i„ග:.

<ෂයමාලා හා උපෙWශන සහකාර අ කාI, 1 ෙක.¢ පාර, වැM ස්NO, !}ෙයaR1 11010 ම£. ෙහa
(516) 872-5607 අංකයට ඇම>ම ම£. ෙදම}lය.ට A.වන පාRශvය ෙකා.—ාFකZව. l[බඳ
ෙතාරAZ ඉHලා =Cය හැLය.

