VIETNAMESE

Riêng Tư
Chánh Sách về sự Riêng Tư Số Mục Phụ Huynh của Hệ Thống Thông Tin
Học Sinh (SIS) FCPS
Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cung cấp việc truy cập điện tử vào kiểm danh,
cấp lớp, và thông tin khác liên hệ đến các học sinh qua hệ thống Truy Cập Số Mục Phụ
Huynh SIS của mình. Thông tin nầy nhằm dành cho việc sử dụng của (các) phụ huynh,
(các) giám hộ hợp pháp, và các cá nhân có thẩm quyền khác của học sinh. Tôi hiểu
rằng FCPS dành quyền cấp cho hay từ khước sự truy cập vào hệ thống Truy Cập Số
Mục Phụ Huynh SIS phù hợp theo các pháp luật, điều lệ, và lệnh tòa án áp dụng. Tôi
cũng chứng thực sẽ thông báo cho trường của con em biết về bất kỳ vấn đề nào dẫn đến
một nhu cầu thay đổi sự truy cập những hồ sơ của con em.
Thông tin liên lạc, cũng như bất kỳ những lệnh tòa án nào, ở trong tệp tin của học sinh
xác định những người nào có quyền truy cập vào hồ sơ của học sinh và phải được hiện
hành và chính xác để đảm bảo sự riêng tư của học sinh. Tên và mã số của người sử
dụng được dùng để truy cập thông tin học sinh qua hệ thống Truy Cập Số Mục Phụ
Huynh SIS không được chia sẻ với những cá nhân không được phép. FCPS sẽ không
chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép vào hay sử dụng thông tin nầy do kết quả của
việc chia sẻ trái phép như vậy.
Khi truy cập vào Truy Cập Số Mục Phụ Huynh SIS, tôi xác minh có quyền hợp pháp để
nhận lấy thông tin học vấn của (các) đứa trẻ trên đơn xin và tôi hiểu ghi nộp thông tin sai
lệch hay không tuân theo các quy tắc sử dụng có thể dẫn đến việc thu hồi sử dụng
những đặc quyền.

Thông Tin Riêng Tư
Chánh sách của Thịnh Vượng Chung Virginia là thông tin cá nhân liên quan đến các công
dân của mình sẽ được thu thập bởi chánh phủ chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch
vụ hay lợi ích mong muốn; mà chỉ có thông tin thích nghi sẽ được thu thập; và công dân sẽ
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phải hiểu lý do thông tin được thu thập và có thể xem xét hồ sơ cá nhân của công dân.
Tài liệu nầy giải thích cách thức Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) thu thập thông tin trên
địa chỉ mạng của mình và với ai và dưới những điều kiện nào FCPS có quyền chia sẻ thông
tin nầy. Điều sau đây là nhằm giải thích những thể thức hiện hành về sự riêng tư của FCPS
nhưng sẽ không được hiểu như là một điều ước hẹn bằng hợp đồng. FCPS dành quyền tu
chỉnh tuyên bố chánh sách về sự riêng tư Liên Mạng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Sưu Tập Thông Tin
FCPS thu thập thông tin dựa trên nguyên tắc "cần-phải-biết." Địa chỉ nầy không thu thập
thông tin tế nhị như số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số trương mục ngân hàng, hay số thẻ
tín dụng của bất kể những học sinh hay phụ huynh nào.
I.

Đăng ký cho một số mục trên địa chỉ mạng nầy đòi hỏi phải có một mã số kích hoạt
và địa chỉ điện-thơ hợp lệ. Địa chỉ điện-thơ sẽ là tên sử dụng duy nhất của quý vị.

II.

Như trên nhiều địa chỉ mạng, trình soạn thảo địa chỉ cũng có thể tự động nhận được
thông tin tổng quát được chứa trong các tệp tin sổ ghi của máy tín chủ, chẳng hạn
như địa chỉ IP, những trang được duyệt qua, và ngày và giờ lần viếng của quý vị.
Thông tin nầy được sử dụng chỉ cho những mục đích nội bộ, và không chia sẻ với
bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi luật đòi hỏi. Những hoạt động trên hệ mạng của FCPS
có thể lệ thuộc về phát hiện theo Đạo Luật Tự Do Thông Tin của Virginia (Virginia
Freedom of Information Act (Va FOIA)).

III.

Nơi địa chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân quý vị cung cấp như: địa chỉ điện-thơ,
tên, hay số điện thoại của quý vị. Bất kể thông tin nào được thu thập để đáp ứng
những yêu cầu cá biệt trực tuyến của quý vị. Nếu quý vị chọn không cung cấp thông
tin cá nhân nầy, quý vị sẽ không thể truy cập một số các dịch vụ mà địa chỉ mạng nầy
cung ứng.

IV.

Trong một số ứng dụng, thông tin người sử dụng được lưu trữ như là "cookies", mà
sau đó được gởi trở lại và được lưu trữ trên thiết bị của quý vị. Những tệp tin
cookies cho phép FCPS lưu thông tin mà quý vị nhập liệu vào trong khi tiến hành qua
một toàn tác trực tuyến. Không có thông tin của người dùng được thu thập qua
những tệp tin cookies ngoại trừ là cần thiết để thực hiện một ứng dụng cụ thể. Nếu
bộ duyệt xét không được thiết lập cấu hình để chấp nhận những tệp tin cookies, quý
vị sẽ vẫn có thể truy cập thông tin trên địa chỉ mạng của Truy Cập Số Mục Phụ
Huynh SIS, nhưng quý vị có thể không đủ khả năng để hoàn thành nhiều toàn tác
dịch trực tuyến lưu trong đó.

Truy Cập Thông Tin của Quý Vị
Địa mạng Truy Cập Số Mục Phụ Huynh SIS kết nối những người sử dụng được phép với
thông tin đã được thu thập và lưu trữ bởi Hệ Thống Thông Tin Học Sinh FCPS liên quan
đến các con em nào là những học sinh FCPS. Thông tin được thu thập từ quý vị và về
quý vị (như địa chỉ điện-thơ) là chỉ hiển thị cho quý vị và cho các giáo viên và ban điều
hành trường FCPS được phép. FCPS bảo vệ các hồ sơ của mình theo luật áp dụng của
Liên Bang và Virginia--bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Đạo Luật về Thể Thức Sưu Tập
và Phổ Biến Dữ Liệu của Chánh Quyền và Đạo Luật Tự Do Thông Tin của Virginia
(Virginia Freedom of Information Act (Va FOIA)). Dữ liệu của quý vị không cần phải có sẵn
cho các bên thứ ba ngoại trừ (i) được quy định khác hơn trong Chánh Sách về sự Riêng
Tư; (ii) đạt lấy được sự thỏa thuận của quý vị, chẳng hạn như khi quý vị chọn để tham gia
vào hay không tham gia vào việc chia sẻ dữ liệu; (iii) một dịch vụ được cung cấp trên địa
chỉ của chúng tôi đòi hỏi sự tương tác với một bên thứ ba, hay được cung cấp bởi một bên
thứ ba, chẳng hạn như một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; (iv) chiếu theo hành động tố
tụng hay giới chức thi hành luật pháp; (v) được tìm thấy việc sử dụng của quý vị vi phạm
chánh sách, những điều khoản của dịch vụ, hay quy định hướng dẫn cách sử dụng khác
của trình soạn thảo địa chỉ, hay nếu xét thấy hợp lý cần thiết bởi trình soạn thảo địa chỉ để
bảo vệ quyền hạn luật định, an ninh và/hay tài sản hệ mạng. Trong trường hợp quý vị
chọn sử dụng những nối mạng được hiển thị trên địa chỉ mạng nầy để viếng các địa chỉ
mạng khác, quý vị nên đọc những chánh sách về sự riêng tư đăng trên các địa chỉ đó.
Vì FCPS là một cơ quan công, thông tin chúng tôi lưu giữ có thể bị tiết lộ theo Va FOIA.
Tuy nhiên những hồ sơ giáo dục của các con em được bảo vệ bởi FERPA, và vì vậy
không bị tiết lộ theo Va FOIA. Một số hoạt động hệ mạng được ghi trong các tệp tin sổ
ghi của chúng tôi có thể bị tiết lộ theo Va FOIA.

An Ninh
FCPS thực thi những biện pháp an toàn về hành chánh, kỹ thuật, và vật lý để bảo vệ sự
kín mật, toàn vẹn và sẵn dùng của thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ. Tương tự
như vậy, chúng tôi thúc giục quý vị nên có những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dữ
liệu cá nhân của quý vị. Những đề phòng như vậy có thể bao gồm việc lắp đặt nhu liệu
bảo vệ chống virus và cập nhật hệ thống của quý vị, tuyển chọn một mã số vững chắc và
không bao giờ chia sẻ, khóa thiết bị và/hay đăng xuất khỏi ứng dụng khi quý vị rời khỏi,
và cố gắng tránh nhắp vào những nối mạng khả nghi hay mở những tệp tin khả nghi.

Mức Chính Xác của Thông Tin và Quyền Hạn của Quý Vị
FCPS đã thiết lập các thủ tục để đảm bảo thông tin càng chính xác và hiện hành như là
thiết thực hợp lý để cho phép hệ trường trang bị sự truy cập được cung ứng bởi Truy
Cập Số Mục Phụ Huynh SIS. Quý vị có quyền xem xét bất cứ hồ sơ nào mà FCPS lưu
giữ về quý vị để kiểm lại mức chính xác. Quý vị có thể làm điều nầy bằng cách tiếp xúc
với trường.

Thay Đổi cho Chánh Sách về sự Riêng Tư nầy
Những thay đổi có thể đôi lúc được thực hiện cho chánh sách nầy. Những người sử
dụng được phép sẽ được báo về những thay đổi đáng kể cho chính sách nầy qua việc
đăng loan báo dễ thấy trên địa chỉ, và/hay bằng một hay nhiều tin nhắn điện-thơ gởi đến
địa chỉ điện-thơ quý vị đã được cung cấp.

Sự Riêng Tư Hồ Sơ
FCPS tuân theo Đạo Luật năm 1974 Quyền về Giáo Dục và Riêng Tư của Gia Đình, Mục
438, Publ. L. 90-247, như đã tu chính, trong đó đề ra những điều kiện đòi hỏi chi phối
việc bảo vệ quyền riêng tư của những hồ sơ giáo dục, và cho các phụ huynh và học sinh
hội đủ điều kiện quyền kiểm tra những hồ sơ nầy. Cần biết thêm chi tiết cụ thể, xin xem
"Management of the Student Scholastic Record (Quản Lý Hồ Sơ Học Bạ của Học Sinh)"
http://www.fcps.edu/is/schoolcounseling/documents/ssrm.pdf.

Lời Phủ Nhận
Dù là chánh sách về sự riêng tư nầy gồm có các tiêu chuẩn để lưu giữ dữ liệu, và dù
những nỗ lực sẽ được thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn nầy, FCPS khuyến nghị tất cả
mọi người sử dụng là có thể có những yếu tố ngoài kỳ vọng hay kiểm soát hợp lý của trình
soạn thảo địa chỉ có thể dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu. Do đó, trình soạn thảo địa chỉ không
có thể cam đoan hay bảo đảm liên hệ đến việc lưu giữ hay không-tiết lộ dữ liệu của FCPS.
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