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Seattle Public Schools is committed to making its online information accessible and usable to all 
people, regardless of ability or technology. Meeting web accessibility guidelines and standards is 
an ongoing process that we are consistently working to improve. 

While Seattle Public Schools endeavors to only post documents optimized for accessibility, due 
to the nature and complexity of some documents, an accessible version of the document may not 
be available. In these limited circumstances, the District will provide equally effective alternate 
access.  

For questions and more information about this document, please contact the following: 

    Lillian Nolan
School-Based Operations

206-252-0152
lmnolan@seattleschools.org

This form is used to grant consent or deny consent for release of student information to the 
directory per the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). 
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ሲያትል ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርት(SPS) -ብናይ ቤተሰብ ትምህርታዊ መሰልን ምስጥራዊነት ሕጊን(FERPA) ምሕላውን መሰረት 
ዘለካ/ ዘለኪ መሰል ክፈልጥዎ ምግባር- ሓብሬታ ከይውሃብ መሕተቲ ቅጥዒ(opt-out form) 
ብናይ ቤተሰብ ትምህርታዊ መሰልን ምስጢራዊነት ምሕላው መሰረት፡ ወለዲ/መጉዚት ዕድመ ትሕቲ18 ዓመት ዝኾነን ካብ 18 
ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ተመሃሮ(ብቑዕ ዝኾኑ ) ናይ ተመሃርይ ናይ ትምህርቱ መዝገብ ብዝምልከት ገለ ገለ መሰላት ኣለዎም። እቲ/ታ 
ተመሃራይ 18 ዓመት እንተገይሩን ፡ ዋላ እኳ ምስ ወለዱ/መጉዚት ይንበር /ትንበር እምበር፡እቲ ተመሃራይ በዚ ሕጊ መሰረት ኩሉ 
መሰላት ኣለዎ። እዞም መሰላት ድማ ቀጺሎም ዘለውእዮም፡ 
  (1) ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ጽሑፍ መሕተቲ ካብዝቐረበሉ ጀሚሩ ስጋብ 45 መዓልቲ ናይ ትምህርታዊ መዝገቦም ናይ 
ምርኣይ ን ምምርማርን መሰል። 
2) ወለዲ ወይ እቲ ብቑዕ ተመሃራይ፡ ቅኑዕ  ኣይኮነን ወይ ድማ  ጌጋ ኣለዎ  ኢሎም እንተኣምኒኖም፡ ነቲ ናይ ትምህርታዊ መዝገብ 
ምምሕያሽ ክግበረሉ ናይ ምሕታት መሰል። ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ መዝገብ ከመሓይሾ እንተዘይኪኢሉ፡ 
ንወለዲ/መጉዚት ወይ ድማ ብቑዕ  ዝኾነ ተመሃራይ፡ እቲ ውሳኔ ክፈልጥዎም እዮም:: ከምእውን ብዛዕባ እቲ ምምሕያሽ ዝምልከት 
ክጠር ዕ መሰል ከምዘለዎም ኪሕብሮም እዩ። ብዛዕባ ኪጠርዕ መሰል ከምዘለዎም ክፈልጡ ኣብዝግበረሉ እዋን፡ ተወሳኺ ሓበሬታ 
ንወለድን/መጉዚት ወይ ድማ  ነቲ ብቑዕ ዝኾነ ተመሃራይ  ኪወሃቦም እዩ። 
(3) ብጀካ  FERPA ብዘይ ስምምዕ  ግልፂ ኽኾኑ ዝፈቕዶም: ኣብ ናይ ተመሃራይ ናይ ትምህርታዊ መዝገብ ዝርከቡ ናይ ግሊ ሓበሬታታት ግሉጽ 
ከይኾኑ ናይ ምስምማዕ መሰል::እቲ  ሓደ  ፈቓድ  ዘየድልዮ  ጉዳይ  ድማ  ናይ  ቤት  ትምህርቲ  ብዓል ስልጣናት ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ትምህርታዊ 
ጉዳያት ንምርኣይ  ኪኽእሉ  ዝገብሮም  ጥራይ  እዩ።  እቶም  ናይ  ቤት  ትምህርቲ  ብዓል  ስልጣናት  ድማ  ብናይ  ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ 
ትምህርቲ ተቖጺሮም ዝሰርሑ፡ ከም ኣማሓደርቲ፡ ተቖጻጸርቲ፣መማህራን  ወይ  ድማ  ተሓጋጋዝቲ መማህራን( እንኮላይ ናይ ጥዕና፣  ወይ ድማ 
ሕክምና ብዓል ሙያታት ናይ ሕጊ ኣኽበርቲ ግለሰባት)፣ ናይ ኣብ ስልጠና ዝርከቡ ተመሃሮ መማህራን፣ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርድ 
ዝርከብ ገለሰብ፣ብኮንትራት ዝሰርሑ(ናይ ሲያትል ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉይ ዝኾነ ዕዮ ንኽዓዩ ዝተቖጽሩ፡ከም ጠበቓታት ፣ ኦዲተር፣ናይ 
ሕክምና ኣማኸርቲ፣ ወይ ድማ ቴራፒስት)፣ ኣማኸርቲ፣ብወለንተኛ ዝዓዩ፣ ወይ ድማ ወላዲ ወይ ኣብ ናይ ወግዓዊ ኮሚቴ ዝዓዩ 
ተመሃሮ፣  ወይ ድማ ንኻልእ ናይ ቤት ትምህርቲ ብዓል ስልጣን ዕይኡ ንኽገብር/ክትገብር ዝሕግዙ። እቲ ብዓል ስልጣን  እቲ ብሙያኡ 
ዝተዋህቦ ሓላፍነት ንምዕያይ ናይ  ትምህርቲ መዝገብ ንምምርማር እንተደልዩ እቲ ናይ ብዓል ቤት ትምህርቲ ብዓል ስልጣን ሕጋዊ ዝኾነ 
ትምህርታዊ ድሌት ኣለዎ። ናይ ስያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ፡ እንተድኣ ተሓቲቱ፡ ነቲ መዝገብ ናይቲ ተመሃራይ እቲ ተመሃራይ 
ኪምዝገበሉ ኣብ ዝሓሰቦ ቤት ትምህርቲ ፈቓድ ከየፍቀደ ነቲ መዝገብ ግሉጽ ኪኸውን ኪገብር  ይኽ እል እዩ። 
 (4) ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ FERPA ረቓሒታት ኣየኽበረን ዝብል ክሲ ኣብ ናይ ዩናትይድ ስቴትስ ናይ ትምህርቲ 
ዲፓርትመንት ናይ ምጥራዕ መሰል።እቲ ጥርዓን ናብ ናይ ቤተሰብ ፖሊሲ ኮምፕላያን ቤት ጽሕፈት፡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ትምህርቲ  
ዲፓርትመንት፡ ኪቐርብ ኣለዎ። (Family Policy Compliance Office,U.S. Department of  Education; 400 Maryland  Avenue S.W.; 
Washington, DC   20202.) 
 
ናይ መሓበሪ ሓበሬታት፡ ብናይ ስድራ ቤት ትምህርታዊን ሚስጢራውን መሰላት ሕጊን ስርዓትን መሰረት(FERPA) ፡ ናይ ሲያትል ቤት 
ትምህርቲ፡እቲ ኣብ “መሐበሪ” ዝርከብ ሓበሬታ  ከይወሃበልኩም እንተዘይሓቲትኩም ንማንም፡ እንኮላይ ንናይ ወለዲ መማህራን 
ማሕበራት፣ናይ ዜና ማዕከን፣ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን፣ ክፍሊ ውትድርና፣ናይ መንእሰያት ጉጅለታትን ናይ ስኮላርሺፕ ዝህቡ ድርጅታት፣ 
ኪህብ ይኽእል እዩ። ቀጺሎም ዘለው ሓበሬታታት ከም መሐበሪ ዝቑጸሩ እዮም፡  ናይ ወላዲን ተመሃራይ ስም፣ ናይ ገዛ ኣድራሻ፣ ናይ ገዛ 
ተሌፎን፣ናይ ገዛ ናይ  ኢሜል ኣድራሻ፣ ናይ ተመሃራይ ስእሊ ወይ ቪዲዮ፣ ናይ ተመሃርይ  ዕለት ልደት፣ ዝተመዝገቡሉ ዕለት፣ናይ ክፍሊ 
ደረጃ፣ ናይ ኣመዘጋግባ ኩነታት፣  ዝረኸብዎ ዲግሪ ወይ ዝተዋህቦም ሽልማት፣  እቲ ቀንዲ ዝተመሃርዎ ትምህርቲ፣ ተሳትፎ ብወግዒ ኣብ 
ዝተፈልጠ ንጥፈታትን ናይ ስፓርት ጉጅለታት፣ ናይ ኣትሌት ክብደትንቁመትን ፣ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተማህሩሉ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ 
ፕሮግራምን ካልእ ጐዳኢ ሓበሬታ ዘይኮነን  እንተተገሊጹ ምስጢራዊነት መሰል ዝጥሕስ ዘይኮነ ሓበሬታት የጠቓልል ። 
 
ካብ ቅድመ መዋእለ ህፃት ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ንኽልቀቅ ፍቃድ ምሃብ (Pre-K to 8):  
 ከም ናይ ቅድመ መዋእለ ህፃናት ተምሃርይ፣ቀዳማይ ብርኪ ተምሃርይ፣መባእታ ትምህርቲ ተምሃራይ፣ወላዲ/ መዕበዪ ከም ምዃንኩም መጠን 
ኣብቲ ናይ መሓበሪ ዝርከብ ናይ ተምሃራዮም ሓበሬታ ግሉጽ ኪኸውን ወይ ድማ ከይከውን ክልተ (2) ኣማራጽታት ናይ ምምራጽ  መሰል 
ኣለኩም።እቲዚ ቅጥዒ ተመሊኡ ሓንሳብ ንቤት ትምህርቲ ምስተዋህበ፡ እቲ ዝመረጽኩሞ  ብኤሌክትሮኒክስ ይምዝገብ፡ ስጋብ ሓድሽ ቅጥዒ 
መሊእኩም ትቕይርዎ ከምኡ ኢሉ ይጸንሕ።. ብኽብረትኩም ኣብታሕ ካብዘለው ሳንዱቓት ኣብ ሓደ ምልክት ጌርኩም ነዚ ቅጥዒ ናብቲ ተማሃሪኹም 
ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ጥቅምቲ 1 ምለስዎ:: ወላዲ/መጉዚት  ካብቶም ሳንዱቓት ሓደ ምልክት እንተዘይገይሩ/ራን ወይ እቲ ቅጥዒ 
እንተዘይመሊሶሞ, ሲያትል  ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ምርጫ፡ ከም ምርጫ “A” ከምተመርጸ ገይሩ እዩ ዝቖጽሮ። 
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ካብ ቅድመ ትምህርቲ እስካብ ሻምናይ ክፍሊ ዘለዉ ተምሃሮ (Pre-K to 8):  
ብኽብረትኩም ኣብ ሓደ ሳጹን ጥራይ ምልክት ግበሩሉ : 

 A. ብዛዕባ ስሙ ኣብ ታሕቲ ተሓቢሩ ዘሎ ተመሃራይ፡ ብዛዕባ ኣብ ላዕሊ ዘሎ  ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ብኻልእ  ክርአ 
ፈቓደይ ይህብ።.  

 B. ብጀካ ሕጊ ዝፈቕዶ :ብዛዕባ ስሙ ኣብ ታሕቲ ተሓቢሩ ዘሎ ተመሃራይ፡ ብዛዕባ ኣብ ላዕሊ ዘሎ  ናይ መሐበሪ ሓበሬታ 
ብኻልእ  ክርአ  ፈቓደይ አይህብን።.  
እዞም ዝስዕቡ መማረፂታት ክትመርፁ እትኽእሉ እንድሕር B መሪፅኩም እዩ። እንድሕር B መሪፅኩም -መረጃ ከይልቀቕ 
እንተመሪፅኩም:: 

ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ክፋል እንተዘይመሊእኹም ናይ ውላድኩም መረጃ ኣብዞም ዝስዕቡ ኣይካተትን::እንድሕር ናይ ውላድኩም መረጃ 
ካብዞም ዝስዕቡ ናብ ዝኾነ ክስደድ እንተደሊኹም  ካብዞም ዝስዕቡ መማረፂታት ብምምራፅ ፍቓኩም ግለፁ. 

 School Directory and Classroom Roster ንቤተሰብ፣ንሰራሕተኛታትን PTSA ን ዝዳሎ ናይ እቲ ቤትምህርቲ መውጫን ናይ ክፍሊ 
መዝገብን እዩ።. እወ፣ናይና መረጃ ( ከም ቁፅሪ ስልኪ፣ኣድራሻ፣ኢመይል ) የጠቓልል። 

 ድህረገፅ/ማሕበራዊ መራኸብን: ናይ ተምሃርይ  ፎቶግራፍ፣ቪድዮ ኣፍቲ ናይ ቤት ትምህርቲን ናይቲ ድስትሪክት ናይ ደገ ድህረገፅን 
ክልጠፍ ይኽእል እዩ::ኣስማት ግን ኣይዝርጋሕን::እወ፣ናይ ተምሃራየ ፎቶግራፍ ን ቪድዮን ኣብ ናይ ህዝባዊ ድህረገፅ ክልጠፍ ይኽእል አዩ። 

 Yearbook/Class Photo Release (ዓመታዊ መፅሄት/ናይ ክፍሊ ፎቶ ምልቓቕ) እወ፣ናይ ተምሃራየ ፎቶን ሽምን ኣብቲ ዓመታዊ 
መፅሄትን ኣብ ናይ ክፍሊ ፎቶን ንኽጠቓለል ፍቃድ ሂበ ኣለኹ:: 

 
 

 
 

 
 
ፐብሊክ ሪከርድ ንምጥያቕ ናይ ምምልካት መሰል ምፍላጥ: Pursuant to RCW 28A.320.160, ብመሰረት ዋሽንግተን ፑብሊክ ሪከርድ  ሕጊ ናይ 
ትምህርቲ ዲስትሪክታት ንወለዲ/መዕበዪ መሰል ከምዘለዎም ምፍላጥ ኣለዎም (RCW 42.56), ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛ ድሲፕሊን 
ብዝምልከት::ፐብሊክ ሪከርድ ንምጥያቕ፣ ፐብሊክ ሪከርድ ምስ SPS ፍይል ንምግባር ጥያቔኦም ብፅሑፍ  ምቕራብ ፣ብፅሑፍ ናብ: Office of the 
General Counsel: Attn: Public Records Request; SPS: MS 32-151; PO Box 34165: Seattle, WA 98124 ይልኣኹ። 
 

 
ኽብረትኩም ነዚ ቅጥዒ ብቐጥታ ናብቲ ተመሃራይ ዝመሃረሉ ቤት  ትምህርቲ ባዒልኹም ኬድኩም ወይ ድማ  ብ U.S ፓስታ ቤት  

ኣቢሊኩም   መልስዎ። 
ካብ   ሓደ ንላዕሊ ተመሃራይ  እንተሊኩም  ፡ ንነፍሲ  ወከፍ  ተመሃራይ  ዝተፈላለየ  ቅጥዒ፡  ናብቲ  ዝመሃሩሉ  ቤት  ትምህርቲ  ክትመልሱ  

ኣለኩም። 
እዚ ፎርም እዚ ኣብቲ ተመሃራይ  ዝመሃረሉ  ቤት  ትምህርቲ  ዝርከብ  ማህደር  ኪቕመጥ  እዩ። 

 

 

ምሉእ ሽም ተምሃራይ            ዕለት ልደት                ናይ ቤት ትምህርቲ መለልዪ መንነት ተምሃራይ 

 

 

ሽም ፈራማይ         ፌርማ           ዕለት 
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