تعديل حماية حقوق التالميذ
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 20-2019اإلخطار السنوي للحقوق
يعد تعديل الحماية لحقوق الطالب ) (PPRAقانونًا اتحاديًا يمنح أولياء األمور /الطالب الحاصلين على التعليم االبتدائي والثانوي بعض الحقوق فيما يتعلق بجمع
البيانات من أجل الدراسات االستقصائية والتسويقية وبعض االختبارات البدنية .اعتمد مجلس مدرسة سياتل سياسة مجلس اإلدارة رقم  3232التي توضح
الحقوق وااللتزامات  ، PPRAوهذه تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،الحق في:
• الموافقة قبل أن يُطلب من الطالب تقديم استبيان يتعلق بواحدة أو أكثر من المناطق المحمية التالية ("مسح المعلومات المحمية") إذا تم تمويل االستطالع كليًا
أو جزئيًا من خالل برنامج وزارة التعليم األمريكية (- )ED
 .1االنتماءات السياسية أو معتقدات الطالب أو والد الطالب؛
 .2المشكالت العقلية أو النفسية للطالب أو عائلة الطالب؛
 .3السلوك الجنسي أو االتجاه؛
 .4السلوك غير القانوني أو المعادي للمجتمع أو تجريم الذات أو اإلهانة؛
 .5التقييم الناقد لآلخرين الذين تربطهم عالقات قريبة مع عائالتهم بالمستطلعين؛
 .6العالقات المميزة المعترف بها قانونًا ،مثل المحامين أو األطباء أو الوزراء؛
 .7الممارسات الدينية أو االنتماءات أو معتقدات الطالب أو والد الطالب؛ أو
 .8الدخل  ،بخالف ما يقتضيه القانون لتحديد أهلية البرنامج.
• تلقي إشعار وفرصة إللغاء اشتراك الطالب-
 .1أي مسح آخر للمعلومات المحمية ،بغض النظر عن التمويل؛
 .2أي فحص أو فحص جسدي غير طارئ ،أو فحص ،مطلوب كشرط للحضور ،تديره المدرسة أو وكيلها ،وليس ضروريًا لحماية الصحة والسالمة العاجلة
للطالب ،باستثناء فحوصات السمع أو الرؤية أو الجنف .أو أي فحص أو فحص مادي مسموح به أو مطلوب بموجب قانون الوالية؛ و
 .3األنشطة التي تنطوي على جمع أو الكشف أو استخدام المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من الطالب للتسويق أو لبيع أو توزيع المعلومات بطريقة أخرى.
(ال ينطبق هذا على جمع المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من الطالب أو الكشف عنها أو استخدامها لغرض حصري هو تطوير أو تقديم أو توفير منتجات
أو خدمات تعليمية للطالب أو للمؤسسات التعليمية).
• فحص ،حسب الطلب وقبل اإلدارة أو االستخدام-
 .1استطالعات المعلومات المحمية للطالب والمسوحات التي أنشأها طرف ثالث؛
 .2األدوات المستخدمة لجمع المعلومات الشخصية من الطالب ألي من أغراض التسويق والمبيعات أو أغراض التوزيع األخرى المذكورة أعاله؛ و
 .3المواد التعليمية المستخدمة كجزء من المناهج التعليمية.
متحرر بموجب قانون الوالية.
يتم نقل هذه الحقوق من أولياء األمور /األوصياء إلى طالب يبلغ من العمر  18عا ًما أو قاصر
ّ
يجوز للوالدين /األوصياء الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت تقديم شكوى إلى:
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20202
جهود جمع البيانات المتوقعة مدرجة أدناه.
قسم الدراسات التي يمولها التعليم (موافقة نشطة):
• ال توجد دراسات استقصائية ذات تمويل تعليمي تجري دراسات حول المناطق المحمية خالل العام الدراسي .2020-2019
استطالعات أخرى (الحق في إلغاء االشتراك):
• تحقق بنفسك  -عرض مدعوم من الكينج كاونتي يوفر مالحظات شخصية فورية عن السلوكيات الصحية .يتم طرح أسئلة حول نقاط القوة والدعم واألهداف
وتعاطي المخدرات والصحة العقلية والصدمات والسالمة .تُعطى لجميع طالب الصف السابع في الخريف /الشتاء والطالب المختارين طوال العام الدراسي.
• مسح سلوك مخاطر الشباب  -يتم دعم هذا المسح الوطني من قبل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) (CDCويتم إدارته كل عام دراسي آخر .أسأل
أسئلة االستطالع طالب المدارس الثانوية حول السلوكيات الصحية بما في ذلك الصحة العقلية والسالمة والسلوك الجنسي وتعاطي المخدرات والنشاط البدني
والتغذية .سيحدث هذا المسح في العام الدراسي .21-2020
ً
• دراسة استقصائية للطالب حول المناخ المدرسي  -دراسة استقصائية سنوية في المنطقة تسأل الطالب عن مناخ المدرسة وثقافتها ،فضال عن جودة التعليم.
هذا ليس مسح معلومات محمية :ال توجد أسئلة في المناطق المحمية المذكورة أعاله .جميع الردود مجهولة .تم تقديمها في الربيع لجميع طالب الصف الثالث
حتى الثاني عشر.
ً
ً
• استبيان نقاط القوة والصعوبات  -يعد  SDQاستبيانا اجتماعيًا وعاطفيًا موجزا يستخدمه ممرضات المدارس كأداة لتعزيز النجاح األكاديمي وتقليل العوائق التي
تحول دون التعلم .يتم طرح أسئلة حول المشكالت العقلية /النفسية وكذلك السلوك غير القانوني .سيتم منح  SDQفي الخريف /الشتاء لطالب الصف السادس
والتاسع الذين يحضرون المدارس المدعومة من ضريبةFEPP.

