
 

 

re:  Student Education Records  
!व#याथ' र )श+ककाला.ग वा!ष1क सूचना !व#याथ' शै7+क अ)भलेख 

  
अ)भलेखको !वषय 

हेनराईको काउ+ट- साव0ज2नक 3व4यालयल े3व4यालयमा भना0 भएको :तेक 3व4याथ=ह>को शैABक 
अDयावEधक राGे गद0छ| 3व4याथ= अKभलेखमा 3व4याथ=को नाम, ज+म Kम2त, समािजक सुरBा संPया (:ाQत 
भएको खRडमा), ठेगाना, शैBी उपलिWध (शैABक उपलिWधको Xतर र :Qतकं); मानYकट पZरBा :Qतंकह> र 
भिज02नया मु[यांकन योजनाको काय03वEध वा अ+य मु[यांकन 3वEध अनुसारको शैBी Kसकाइ Xतरह> 
अKभलेखमा स]बि+धत 3वDयEथ0ले 3व4यालय र समुदायमा गरेको काम र :ाQत कायर ्अनुभव, `यवसाaहक 
KशBा :2तXथानह>ले 3व4याथ=को बारेमा गरेको काय0 म[ुयांकन, 3व4याथ=को पढाई योजना, शार-Zरक 
सवलता, खोप रेकड0, :ाQत शैABक तहको YकKसम, औसत शैABक उपलिWध, कBामा तुलनाdमक Xथान 
पद0छन| अKभलेखमा 3व4याथ=को अKभभावक वा कानु2न संरBकको नाम र ठेगाना प2न संeaहत हु+छन| 
 
असाधारण आवhयकता भएका र अ+तर-य KशBण :Yiया (जXत ै3वषशे KशBा) अपनाउनु पनk 
3व4याथ=ह>को शैABक उपलिWधह>को अKभलेख 3व4यालयमा राlख+छन| यXता :कारका अKभलेखह>मा 
राlखने 3ववरणह>मा 3व4याथ=को पवु0 सामािजक Yiयाकलापको 3ववरण; कानुनी, मानोवैmा2नक अथवा 
सZरZरक अवXथाको डाnटर-क Zरपोट0, सवंेदनKसल EचYकdसकpय Zरपोट0, ग]भीर :कृ2तको अथवा पटकपटक 
दोहोZरने `यवहार पZरवत0न शैल-को :माlणत Zरपोट0, राrयल ेतोकेको 3वKशsट शैABक आवhयकता र 
`यवXथापन मु[यांकन Zरपोट0, 3वKभ+न 2नकाय जXत ैबाल +यायलय वा समािजक काय0 गनk 2नकायह>का 
Zरपोट0, स[लाहकार वा KशBकको `यिnत अDयान Zरपोट0, गोQय अ+तरवाता0 र सुझाव, अKभभावकह>संगको 
छलफल आधाZरत सूचनाको मु[यांकन, Xथापन र :काशन गनk 3वषयमा सहम2त Zरपोट0; `यावासाaहक Kसप 
मु[यांकन तwयांक, वैधा2नक कKमaट बैठकको Zरपोट0, र `यिnतगत शैABक काय0iमह> अKभलेखमा समोल 
गZर+छन| सबै :कारका Zरपोट0ह>लाई एYककृत गZर एउटा पूण0 Zरपोट0 तयार गZर+छ| 3व4याथ=को अनुशाशन 
स]बि+ध रेकड0 प2न 3व4याथ=को शैABक Zरपोट0को एउटा aहXसा हु+छ| 
 
अ)भलेखमा पहँुच 
 
केि+xय र राrय सरकार र भिज02नया KशBा 3वभागल ेतय गरेको 2नद0शक Kस4धा+तह>ल े3व4याथ=को 
अKभलेखको पंहुचलाइ 2नय+yण गद0छ| :तेक 3व4यालयको :धानअDयापक 3व4याथ=को अKभलेख सुरBा 
:2त िज]मेवार हु+छन| 3व4याथ=को सहम2त बेगर स]बि+धत 3व4याथ=को अKभभावकल े3व4याथ=को 
पZरचय खु[ने गZर अKभलेखका सूचना :काशन गनk अनुम2त FERPA ले तय गरेको सीमामा बसरे aदन 
सnछन| सहम2त बेगर :काशमा आउने 3व4याथ= सूचना शैABक aहतका लाEग 3व4यालयका अEधकार-ह>को 
पंहुचमा माy KसKमत रहनेछ| 3व4यालयका अEधकार-ह> भ+नाल े3व4यालयमा HCPS ले अनुब+ध गरेको 
:साशक, 2नZरABक, KशBक अथवा सहयोग कम0चार- (XवाXwय स]बि+ध काय0 गनk कम0चार- अथवा 2नयम 
पालना गराउने यु2नट वा अEधकाZर), 3व4यालयको `यवXथापन सKम2तका सदXय, HCPS ले 3वषशे काय0ह> 



 

 

गन0को लाEग अनुब+ध गरेको `यिnत वा क]प2न (अEधवnता, लेख पर-Bक, EचYकdसा स[लाहकार, अथवा 
:KशBक) अथवा अEधकाZरक रहेका अKभभावक वा 3व4याथ= जXत ैअनुसाशन वा Kशकायत कKमaट पद0छन| 

`यावसा2यक दा2यdव 2नवा0ह गन0को लाEग 3व4याथ= अKभलेख सKमBा गन0 अEधकार-को 2नयक शैABक 
aहतकालाEग माy हुनेछ| जXतोसकैु सरंBण हैKसयत भएता प2न, जै3वक अKभभावकह>लाइ अदालतको 
आदेश भएकोमा बाहेक आzना बालबाKलकाको अKभलेख हेन0 अEधकार :dयाभतू हु+छ| कुनै 3व4याथ= अका0 
3व4यालयमा भना0 भएको र नया 3व4यालयल े3व4याथ=को अKभलेख मागेको अवXथामा हेनराईको काउ+ट- 
साव0ज2नक 3व4यालयल ेअKभभावक वा 3व4याथ=को सहम2त बेगर सूचना :धान गन0 सnछ| यसको साथै 
संगीय कानुनले 2नE{sट गरेको केaह KसKमत अवXथामा प2न 3व4याथ=को शैABक अKभलेखलाई :काशमा 
[याउन सYक+छ| 
 
पुनरावलोकन, काटछाट र नEट 

 
अKभलेखह>को पूण0ता, सdयता, र वैधताको लागी अKभलखेह> आवEधक>पमा पुनरावलोकन काय0 2नर+तर 
हु+छ| 3व4याथ= स]बि+ध 3ववरण 3व4यालय 3व4याथ= भना0 भएको पांच वष0स]म :योगमा औछन|् यस 
अवEध पhचात 3व4याथ= 3ववरणलाइ नवीकरण गZर+छ र अनआवhयक 3ववरणलाइ नsट गZर+छ| तल 
उ[लेlखट तwयांकह>लाइ Xथायी >पमा माइiोYफ[ममा संeaहत गरेर राlख+छ| अKभलेख साव0ज2नक 
गZरएको 3ववरण फारम, 3व4याथ=को नाम र ठेगाना, ज+म Kम2त, अKभभावकको नाम र ठेगाना, शैABक 
योजना काय0iम, 3व4याथ=को Kशकै उपलिWध, शैlखक उपलिWध Xतर, औसत शैABक उपलिWध, कBामा 
तुलनाdमक Xथान, 3व4याथ=लाइ :धान गZरएको Xनाथक पy, हािजर, मु[यांकन तwयांकह> (राrय र 
Xथानीय 3व4यालय 3वभागको अपेBा अनुसार), खोप रेकड0, सामािजक सुरBा न]बर र यातायात चालक 
शैABक 3ववरण| अKभलेखलाई नsट गन0 पवु0 कानु2न >पमा यो}य अKभभावक वा 3व4याथ=को शैKशक 
अKभलेखकोलागी Kलlखत >पमा आeह गरेमा अKभलेखलाई हXता+तरण गन0 सYक+छ| 
 
सFपक1 कोलागी अनुरोध, Iकाशन 

 
कानुनी >पमा यो}य `यिnतले कुनै 3व4याथ=को शैABक अKभलेखको स]पक0 कोलागी 3वDय[यको 
:धानअDयापकलाइ  Kलlखत अनुरोध गनु0 पनkछ| :धानअDयापकले उnत अनुरोधलाइ Xवीकार गरेको खRडमा 
स]बि+धत 3व4याथ= अथवा अKभभावकलाई अKभलेख Yकन Xथानमा र क2त समयकालागी हेZरदैछ भनेर 
जानकार- गराइनेछ| 3व4याथ=ल े3व4यालय छोडेको पांच वष0 पुरा भैसकेको अवXथामा अKभलेख आवhयक 
भएको खRडमा अKभलेख हेन0 चाहने `यिnतले हेनराईको काउ+ट- सामुदा2यक 3व4यालयको केि+xय 
:शाश2नक के+x (३८२० Nine Mile Road, Henrico, VA 23223) मा रहेको अKभलेख `यवXथापन काया0लयमा 
अनुरोध गन0 पद0छ| अनुरोध :ाQत भएको पांच aदनमा उपयुnत काय0लयमा 3व4याथ= अKभलेख समीBाको 
`यवXथा Kमलाइने छ| अKभलेखको कुनै अशंको `याPयाको ज>Zर भएमा 3व4यालयको कम0चार-ल ेउपलWध 
गराउन सnनेछ अनुरोध पyमा गZरएको आeह अनुसार अKभलेखका सूचना :े3षत गZरने छन|् यो}य 



 

 

3व4याथ= अथवा अKभभावकल ेकुनै `यिnत वा संXथालाइ आफु स]बि+धत सूचना :े3षत गन0 चाहेको 
खRडमा सब ै3ववरण उ[लेख गZर 3व4यालय `यवXथापन समB Kलlखत �पमा आeह गनु0 पछ0 | 
 
अ)भलेख !वषयवJतु !वL#ध चुनौती 
 
3व4याथ= अKभलेखको 3वषयवXतु यथाथ0पवु0क नभएको अथवा �ामक भएको, अथवा 3व4याथ=को गोप2नयता 
वा अEधकार कुिRठत गरेको अवXथामा अKभभावक वा 3व4याथ=लाइ dयसको 3व>4धमा चुनौती aदने अवसर 
:ाQत हु+छ| यस :कारको चुनौ2तको अEधकारल ेअKभभावकह>लाई गलत 3वषयवXतकुो 3व>4धमा तक0  
:hतुत गन0 र 3वhयवाXतलुाई स�याउन वा ससंोधन गनk अवसर :धान गनkछ| अKभभावकह>लाई 
अKभलेखमा उ[लेख तwय गलत लागोको खRडमा अKभलेखको कुन खRड तwय परक नभएको भएको सोको 
जानकार- 3व4यालयका :धानअDयापकलाइ Kलlखत >पमा कारण सaहत जानकार- गराउनु पनkछ| HCPS ले 
अKभभावकको आeहलाइ अ+युnत ठानेमा अKभभावक वा स]बि+धत 3व4याथ=लाइ सो 2नण0यको 3व>4धमा 
सुनुवाइको अEधकार सु2निXचत भएको जानकार- सaहत अKभभावक वा स]बि+धत 3व4याथ=लाइ जानकार- 
गराउनेछ| अKभभावक वा स]बि+धत 3व4याथ=ललाई सुनुवाइको :Yiयाको थप जानकार- aदइनेछ| 

अKभभावक वा स]बि+धत 3व4याथ=ल ेसो 2नण0यको 3व>4धमा Family Policy Compliance Office, U.S. 

Department of Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 202024605 मा, 20 U.S.C. § 1232g 

संग XवीकाZरय नभएमा 2नवेदन aदन सnनेछन| 
 
अ)भलेख INत)ल!प तयार लागत 
 
स]बि+धत 3व4याथ= अथवा अKभभावकको अनुरोधमा 3व4याथ=को दइुवटा शैBीक अKभलेखको :2तKल3प 
अ+य शैBीक  :2तXथानह>लाई Kस�ैमा उपलWध गराइ+छ| थप :2तKल3पह> अ+य शैABक :2तXथानह>मा 
पठाउँदा वा अKभलेखको :2तKल3प तयार गदा0 :2त :2तKल3पको +युनतम पांच डलर शु[क Kलने `यवXथा 
गZरएको छ| अKभलेखलाई अ+य शैABक :EथXथानह>लाई उपलWध गराउदा 3व4याथ=को 3व4यालयको शु[क 
बकाया भएको अवXथामा प2न सो काय0 रोYकदैन| अKभभावक र 3व4याथ=ह>लाई 3व4यालयह>ल ेशैABक 
:माण पyका सब ै:2तKल3पका कुनै थप एक :2तKल3प बराबर दस से+�स शु[क लगाउनेछ| 
 
NनदP)शका !ववरण 
 
"2नदkKशका 3ववरण" मा 3व4याथ=को नामह>, Kलगंक, ल�Eगक पZरचय, ठेगाना, स]पक0  अंक, ज+म Kम2त र 
Xथान, मुPय शैABक Bेy, औपचाZरक >पमा पZरEचत Yiयाकलाव र खेलकुद, इdयाद-मा संल}न गZरएको 
हुनु सnछ। (नी2त ६-१८-००३ मा आधाZरत पणू0 सुचीका लाEग)। 3व4याथ=को ठेगाना, स]पक0  अंक, र इमले 
ठेगानाह> 3वतरण गZरने छैन, एक अ3वभावक वा यो}य 3व4याथ=ल ेKलlखत पूण0 म+जरु- aदलाएको 
खRडमा माyै 3वतरण गZरने छ। तर, अ+य सब ै2नदkKशका 3ववरणह> साव0ज2नक गराईने छ, 3वशषे 
Kलlखत सूचना अ3वभावक वा यो}य 3व4याथ=ल ेयो सूचना :ाQत गरेको १५ aदन Kभyमा 3व4यालयमा 



 

 

बुझाएको छ भने माy 3वतरण गZरने छैन। अ3वभावकह> वा यो}य 3व4याथ=ह>ल ेसबै या कुनै 3वशषे 
2नदkKशका 3ववरणह>लाइ 3वतरण हुन बाट रोnनलाइ चु+न सnनु पनk छ। 
 
2नदkKशका 3ववरण, साथै 3व4याथ=ह>का नाम र ठेगानाह>, हेनराइको काउ+ट- साव0ज2नक 3व4यालय संग 
ठेकामा काय0रत अ+तग0त 3व4यालय काय0 सKम2त, सेना `यवXथापकह> र कलेज अEधकाZरकह> जXता 
कय0रक `यिnत वा संXथाह>लाइ 3वतरण गZरने छ। सपुZरवेBकको 2नण0य अनुसार, 3व4यालय काय0 
सKम2त वYकल संगको स[लाह पhचात 2नदkKशका 3ववरण 3व4याथ= बाट 3व4यालय मैदानमा घाइत ेभएका 
वा 3व4यालय Yiयाकलापको समयमा घाइत ेभएका 3व4याथ=ह>का अ3वभावकह>लाइ प2न 3वतरण गन0 
सYकने छ। पवु0 3व4याथ=ह>का 2नदkKशका 3ववरण स]बि+ध सखा0र- कानुन अनुसार 3वतरण गZरने छ। (२० 
U.S.C. & 1232g(a)(5) (A) र (B)) 
 
अनुवाद 
यो सूचना Kभयतनामी, Pमरे-, कोZरयन, >शी, XQया2नश, सब¡-iोएKशअन, अर¢बक, पोचु0Eगस, नेपाल-, अ2न 
Eचनी भाषाह>मा उपलWध छन|् अनुवादकोलागी स]बि+धत :hनह> हेनराईको काउ+ट- साव0ज2नक 
3व4यालयको केि+xय :शास2नक 2नकाय अ+तग0त 3वशसे शैABक अKभलेखालयमा पठाउनु होला|  

 
बराबर कमको मौका (दलाउने सं0था   •    henricoschools.us 
 


