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SSTTUUDDEENNTT  PPRRIIVVAACCYY  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ffeeddeerraall  llaaww,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((tthhee  ““BBooaarrdd””))  aaddooppttss,,  iinn  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ppaarreennttss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  ssttuuddeenntt  pprriivvaaccyy..  

  

II..  DDeeffiinniittiioonnss  

  

AA..  ""IInnvvaassiivvee  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn""  mmeeaannss  aannyy  mmeeddiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  tthhaatt  

iinnvvoollvveess  tthhee  eexxppoossuurree  ooff  pprriivvaattee  bbooddyy  ppaarrttss,,  oorr  aannyy  aacctt  dduurriinngg  ssuucchh  

eexxaammiinnaattiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess  iinncciissiioonn,,  iinnsseerrttiioonn,,  oorr  iinnjjeeccttiioonn  iinnttoo  tthhee  bbooddyy,,  

bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  hheeaarriinngg,,  vviissiioonn,,  oorr  ssccoolliioossiiss  ssccrreeeenniinngg..      

  

BB..  ""PPaarreenntt""  iinncclluuddeess  aa  lleeggaall  gguuaarrddiiaann  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonn  ssttaannddiinngg  iinn  llooccoo  

ppaarreennttiiss  ((ssuucchh  aass  aa  ggrraannddppaarreenntt  oorr  sstteeppppaarreenntt  wwiitthh  wwhhoomm  tthhee  cchhiilldd  lliivveess,,  oorr  

aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  lleeggaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  cchhiilldd))..  

  

CC..  ""PPeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn""  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  

  

11..  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  nnaammee;;  

  

22..  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreenntt  oorr  ootthheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss;;    

  

33..  tthhee  aaddddrreessss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  ssttuuddeenntt’’ss  ffaammiillyy;;    

  

44..  aa  ppeerrssoonnaall  iiddeennttiiffiieerr,,  ssuucchh  aass  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  nnuummbbeerr,,  

ssttuuddeenntt  nnuummbbeerr,,  oorr  bbiioommeettrriicc  rreeccoorrdd;;    

  

55..  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt,,  aalloonnee  oorr  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn,,  iiss  lliinnkkeedd  oorr  

lliinnkkaabbllee  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  ssttuuddeenntt  tthhaatt  wwoouulldd  aallllooww  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerrssoonn  

iinn  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy,,  wwhhoo  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ppeerrssoonnaall  kknnoowwlleeddggee  

ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  cciirrccuummssttaanncceess,,  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiitthh  

rreeaassoonnaabbllee  cceerrttaaiinnttyy;;  oorr  

  

66..  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquueesstteedd  bbyy  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aaggeennccyy  oorr  

iinnssttiittuuttiioonn  rreeaassoonnaabbllyy  bbeelliieevveess  kknnoowwss  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  

wwhhoomm  tthhee  eedduuccaattiioonn  rreeccoorrdd  rreellaatteess..    

  

DD..  ""PPeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn""  mmeeaannss  iinnddiivviidduuaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  

iinncclluuddiinngg——  

  



11..  aa  ssttuuddeenntt''ss  oorr  ppaarreenntt''ss  ffiirrsstt  aanndd  llaasstt  nnaammee;;  

  

22..  aa  hhoommee  oorr  ootthheerr  pphhyyssiiccaall  aaddddrreessss  ((iinncclluuddiinngg  aa  ssttrreeeett  nnaammee  aanndd  tthhee  

nnaammee  ooff  aa  cciittyy  oorr  ttoowwnn));;  

  

33..  aa  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr;;  oorr  

  

44..  aa  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerr..  

  

EE..  ""SSuurrvveeyy""  iinncclluuddeess  aann  eevvaalluuaattiioonn,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  ssuurrvveeyy  oorr  

eevvaalluuaattiioonn  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  aa  ssttuuddeenntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  IInnddiivviidduuaallss  

wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ((2200  UU..SS..CC..  §§  11440000  eett  sseeqq..))..  

  

IIII..  SSttuuddeenntt  SSuurrvveeyyss  

  

AA..  SSuurrvveeyyss  FFuunnddeedd  iinn  WWhhoollee  oorr  iinn  PPaarrtt  bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn::  

  

11..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  bbyy  ppaarreennttss  

aallll  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss,,  iinncclluuddiinngg  tteeaacchheerr’’ss  mmaannuuaallss,,  ffiillmmss,,  ttaappeess  

oorr  ootthheerr  ssuupppplleemmeennttaarryy  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  

wwiitthh  aannyy  ssuurrvveeyy,,  aannaallyyssiiss,,  oorr  eevvaalluuaattiioonn  ffuunnddeedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  

bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

  

22..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  oobbttaaiinn  tthhee  pprriioorr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  

ppaarreenntt  oorr  ssttuuddeenntt  ((iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  aann  aadduulltt  oorr  aann  eemmaanncciippaatteedd  

mmiinnoorr)),,  pprriioorr  ttoo  rreeqquuiirriinngg  aa  ssttuuddeenntt  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  aa  ssuurrvveeyy,,  aannaallyyssiiss,,  

oorr  eevvaalluuaattiioonn  ffuunnddeedd  iinn  wwhhoollee  oorr  ppaarrtt  bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn  tthhaatt  rreevveeaallss  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ttooppiiccss::    

  

aa..  ppoolliittiiccaall  aaffffiilliiaattiioonnss  oorr  bbeelliieeffss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  

ppaarreenntt;;  

  

bb..  mmeennttaall  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  

ssttuuddeenntt''ss  ffaammiillyy;;  

  

cc..  sseexx  bbeehhaavviioorr  oorr  aattttiittuuddeess;;  

  

dd..  iilllleeggaall,,  aannttii--ssoocciiaall,,  sseellff--iinnccrriimmiinnaattiinngg,,  oorr  ddeemmeeaanniinngg  

bbeehhaavviioorr;;  

  

ee..  ccrriittiiccaall  aapppprraaiissaallss  ooff  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  wwhhoomm  

rreessppoonnddeennttss  hhaavvee  cclloossee  ffaammiillyy  rreellaattiioonnsshhiippss;;  

  



ff..  lleeggaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  pprriivviilleeggeedd  oorr  aannaallooggoouuss  rreellaattiioonnsshhiippss,,  

ssuucchh  aass  tthhoossee  ooff  llaawwyyeerrss,,  pphhyyssiicciiaannss,,  aanndd  mmiinniisstteerrss;;  

  

gg..  rreelliiggiioouuss  pprraaccttiicceess,,  aaffffiilliiaattiioonnss,,  oorr  bbeelliieeffss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  

ooff  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ppaarreenntt;;  oorr  

  

hh..  iinnccoommee  ((ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

eelliiggiibbiilliittyy  iinn  aa  pprrooggrraamm  oorr  ffoorr  rreecceeiivviinngg  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  

uunnddeerr  ssuucchh  pprrooggrraamm))..  

  

33..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  aa  ssuurrvveeyy,,  aannaallyyssiiss,,  oorr  

eevvaalluuaattiioonn  tthhaatt  rreevveeaallss  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  ooff  tthhee  ttooppiiccss  iinn  

SSeeccttiioonn  IIII..AA..22  aabboovvee,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  pprroovviiddee  ppaarreennttss  wwiitthh  

nnoottiiccee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  iinntteenntt  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  ssuucchh  ssuurrvveeyy  aanndd,,  uuppoonn  

wwrriitttteenn  rreeqquueesstt,,  sshhaallll  ppeerrmmiitt  tthhee  ppaarreenntt  oorr  ssttuuddeenntt  ((iiff  aann  aadduulltt  oorr  

eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorr))  ttoo  oopptt  oouutt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  

BB..  SSuurrvveeyyss  FFuunnddeedd  bbyy  SSoouurrcceess  OOtthheerr  tthhaann  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn::  

  

11..  TThhiirrdd  PPaarrttyy  SSuurrvveeyyss  

  

a. Prior to distributing any third party survey, the 

administration shall give notice to parents of the district's 

intent to distribute a survey on behalf of a third party. 

  

bb..  UUppoonn  rreeqquueesstt,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ppeerrmmiitt  ppaarreennttss  ttoo  

iinnssppeecctt  aannyy  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ssuurrvveeyy  bbeeffoorree  iitt  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  oorr  

ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  aa  sscchhooooll  ttoo  aa  ssttuuddeenntt..    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

sshhaallll  ggrraanntt  rreeaassoonnaabbllee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ssuurrvveeyy  wwiitthhiinn  aa  

rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  aafftteerr  aa  ppaarreennttaall  rreeqquueesstt  iiss  

rreecceeiivveedd..      

  

cc..  SSttuuddeenntt  rreessppoonnsseess  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ssuurrvveeyyss  tthhaatt  ccoonnttaaiinn  

ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

ssttuuddeenntt  rreeccoorrddss,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  AAcccceessss  ttoo  SSttuuddeenntt  RReeccoorrddss  PPoolliiccyy  aanndd  

aannyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreegguullaattiioonnss  oorr  pprroocceedduurreess  ggoovveerrnniinngg  tthhee  

ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  ssttuuddeenntt  rreeccoorrddss..  

  

22..  CCoonnffiiddeennttiiaall  TTooppiicc  SSuurrvveeyyss  

  

a. The provisions of this subsection apply to any survey 

(sponsored by the school district or a third party) which 

contains questions pertaining to one or more of the 

following items ("Confidential Topic Surveys"):  



  

ii))  ppoolliittiiccaall  aaffffiilliiaattiioonnss  oorr  bbeelliieeffss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  

ssttuuddeenntt''ss  ppaarreenntt,,  

  

iiii))  mmeennttaall  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  

tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ffaammiillyy,,  

  

iiiiii))  sseexx  bbeehhaavviioorr  oorr  aattttiittuuddeess,,  

  

iivv))  iilllleeggaall,,  aannttii--ssoocciiaall,,  sseellff--iinnccrriimmiinnaattiinngg,,  oorr  ddeemmeeaanniinngg  

bbeehhaavviioorr,,  

  

vv))  ccrriittiiccaall  aapppprraaiissaallss  ooff  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  wwhhoomm  

rreessppoonnddeennttss  hhaavvee  cclloossee  ffaammiillyy  rreellaattiioonnsshhiippss,,  

  

vvii))  lleeggaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  pprriivviilleeggeedd  oorr  aannaallooggoouuss  

rreellaattiioonnsshhiippss,,  ssuucchh  aass  tthhoossee  ooff  llaawwyyeerrss,,  pphhyyssiicciiaannss,,  

aanndd  mmiinniisstteerrss,,  

  

vviiii))  rreelliiggiioouuss  pprraaccttiicceess,,  aaffffiilliiaattiioonnss,,  oorr  bbeelliieeffss  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt  oorr  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ppaarreenntt,,  

  

vviiiiii))  iinnccoommee  ((ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  eelliiggiibbiilliittyy  iinn  aa  pprrooggrraamm  oorr  ffoorr  rreecceeiivviinngg  

ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  ssuucchh  pprrooggrraamm))..  

  

b. At the beginning of the school year, the administration shall 

give direct notice to parents of affected students of the 

district's intent to distribute a Confidential Topic Survey(s).  

Such notice shall include the specific or approximate dates 

during the school year of such distribution.  

 

c. Upon request, the administration shall permit parents to 

inspect any Confidential Topic Survey before it is 

administered, distributed or used by a school to or with a 

student.  The administration shall grant reasonable access to 

the Confidential Topic Survey within a reasonable period of 

time after a parental request is received.  

  

d. Student responses to any Confidential Topic Survey that 

contain personally identifiable information shall be 

considered student records, and shall be subject to the 

district's Confidentiality and Access to Student Records 

Policy and any administrative regulations or procedures 

governing the confidentiality of student records.  



  

e. Upon written request, the administration shall permit the 

parent or student (if an adult or emancipated minor) to opt 

out of participation in any Confidential Topic Survey 

described in this subparagraph.  

  

IIIIII..  CCoolllleeccttiioonn  ooff  PPeerrssoonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

  

AA..  TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  aappppllyy  ttoo  aannyy  iinnssttrruummeenntt  ddeessiiggnneedd  ttoo  

ccoolllleecctt  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aa  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmaarrkkeettiinngg,,  

sseelllliinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiissttrriibbuuttiinngg  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  pprroovviiddiinngg  tthhaatt  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..    

  

BB..  AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ggiivvee  ddiirreecctt  

nnoottiiccee  ttoo  ppaarreennttss  ooff  aaffffeecctteedd  ssttuuddeennttss  ((oorr  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  aaggeedd  eeiigghhtteeeenn  ((1188))  

oorr  oollddeerr  oorr  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss))  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  iinntteenntt  ttoo  ccoolllleecctt,,  ddiisscclloossee  

oorr  uussee  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

mmaarrkkeettiinngg,,  sseelllliinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiissttrriibbuuttiinngg  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  pprroovviiddiinngg  

tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..    SSuucchh  nnoottiiccee  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  

ssppeecciiffiicc  oorr  aapppprrooxxiimmaattee  ddaatteess  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  ooff  ssuucchh  ccoolllleeccttiioonn,,  

ddiisscclloossuurree  oorr  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn..    

  

CC..  UUppoonn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ppeerrmmiitt  ppaarreennttss  ttoo  iinnssppeecctt  aann  

iinnssttrruummeenntt  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoolllleecctt  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  bbeeffoorree  iitt  iiss  

aaddmmiinniisstteerreedd  oorr  ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  aa  sscchhooooll  ttoo  aa  ssttuuddeenntt..    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

sshhaallll  ggrraanntt  rreeaassoonnaabbllee  aacccceessss  ttoo  tthhee  iinnssttrruummeenntt  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd  

ooff  ttiimmee  aafftteerr  aa  ppaarreennttaall  rreeqquueesstt  iiss  rreecceeiivveedd..      

  

DD..  UUppoonn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ppeerrmmiitt  ppaarreennttss  ((oorr  ssttuuddeennttss  

aaggeedd  eeiigghhtteeeenn  ((1188))  oorr  oollddeerr  oorr  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss))  ttoo  oopptt  oouutt  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  ddiisscclloossuurree  oorr  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  

oobbttaaiinneedd  ffrroomm  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  mmaarrkkeettiinngg,,  sseelllliinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  

ddiissttrriibbuuttiinngg  tthhee  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..      

  

EE..  TThhee  pprroovviissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  ddiisscclloossuurree  aanndd//oorr  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  ssttuuddeennttss  

ffoorr  tthhee  eexxcclluussiivvee  ppuurrppoossee  ooff  ddeevveellooppiinngg,,  eevvaalluuaattiinngg,,  oorr  pprroovviiddiinngg  

eedduuccaattiioonnaall  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  ffoorr,,  oorr  ttoo,,  ssttuuddeennttss  oorr  eedduuccaattiioonnaall  

iinnssttiittuuttiioonnss,,  ssuucchh  aass  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  ccoolllleeggee  oorr  ootthheerr  ppoosstt--sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  rreeccrruuiittmmeenntt,,  oorr  mmiilliittaarryy  

rreeccrruuiittmmeenntt**;;  

  

22..  bbooookk  cclluubbss,,  mmaaggaazziinneess,,  aanndd  pprrooggrraammss  pprroovviiddiinngg  aacccceessss  ttoo  llooww--ccoosstt  

lliitteerraarryy  pprroodduuccttss;;  



  

33..  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss  uusseedd  bbyy  eelleemmeennttaarryy  sscchhoooollss  

aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss;;  

  

44..  tteessttss  aanndd  aasssseessssmmeennttss  uusseedd  bbyy  eelleemmeennttaarryy  sscchhoooollss  aanndd  sseeccoonnddaarryy  

sscchhoooollss  ttoo  pprroovviiddee  ccooggnniittiivvee,,  eevvaalluuaattiivvee,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  cclliinniiccaall,,  

aappttiittuuddee,,  oorr  aacchhiieevveemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ssttuuddeennttss;;  

  

55..  tthhee  ssaallee  bbyy  ssttuuddeennttss  ooff  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  ttoo  rraaiissee  ffuunnddss  ffoorr  

sscchhooooll--rreellaatteedd  oorr  eedduuccaattiioonn--rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess;;  

  

66..  ssttuuddeenntt  rreeccooggnniittiioonn  pprrooggrraammss..    

  

**NNoottee::    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  ppeerrmmiitt  ppaarreennttss  aanndd  

ssttuuddeennttss  oovveerr  tthhee  aaggee  ooff  eeiigghhtteeeenn  ((1188))  oorr  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss  ttoo  pprreevveenntt  

ddiisscclloossuurree  ooff  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ssttuuddeennttss''  nnaammeess,,  aaddddrreesssseess  aanndd  tteelleepphhoonnee  

nnuummbbeerrss  ttoo  mmiilliittaarryy  rreeccrruuiitteerrss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn,,  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  AAcccceessss  ttoo  SSttuuddeenntt  

RReeccoorrddss  PPoolliiccyy..        

  

IV. Non-Emergency Invasive Physical Examinations and Screenings  

  

AA..  TThhee  pprroovviissiioonnss  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aannyy  nnoonn--

eemmeerrggeennccyy,,  iinnvvaassiivvee  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss//ssccrreeeenniinnggss  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  wwhheenn  ssuucchh  eexxaammiinnaattiioonnss//ssccrreeeenniinnggss  mmeeeett  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ccoonnddiittiioonnss::  

  

11..  tthheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  aatttteennddaannccee;;  

  

22..  tthheeyy  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  aanndd  sscchheedduulleedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  iinn  

aaddvvaannccee;;  

  

33..  tthheeyy  aarree  nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  

tthhee  ssttuuddeennttss;;  aanndd  

  

44..  tthheeyy  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssttaattee  llaaww..  

  

BB..  AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ggiivvee  ddiirreecctt  

nnoottiiccee  ttoo  ppaarreennttss  ooff  aaffffeecctteedd  ssttuuddeennttss  ((oorr  tthhee  aaffffeecctteedd  ssttuuddeenntt  iiff  eeiigghhtteeeenn  

((1188))  oorr  oollddeerr  oorr  aann  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorr))  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  iinntteenntt  ttoo  ccoonndduucctt  

nnoonn--eemmeerrggeennccyy  iinnvvaassiivvee  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn((ss))//  ssccrreeeenniinngg((ss))  ddeessccrriibbeedd  

aabboovvee,,  eexxcceepptt  ffoorr  hheeaarriinngg,,  vviissiioonn  oorr  ssccoolliioossiiss  ssccrreeeenniinnggss..    SSuucchh  nnoottiiccee  sshhaallll  

iinncclluuddee  tthhee  ssppeecciiffiicc  oorr  aapppprrooxxiimmaattee  ddaatteess  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ssuucchh  tthhee  nnoonn--eemmeerrggeennccyy  iinnvvaassiivvee  pphhyyssiiccaall  

eexxaammiinnaattiioonn((ss))//  ssccrreeeenniinngg((ss))..    



  

CC..  UUppoonn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ppeerrmmiitt  ppaarreennttss  ooff  aaffffeecctteedd  

ssttuuddeennttss  oorr  tthhee  aaffffeecctteedd  ssttuuddeennttss  ((iiff  aadduullttss  oorr  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss))  ttoo  oopptt  

oouutt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  nnoonn--eemmeerrggeennccyy  iinnvvaassiivvee  pphhyyssiiccaall  

eexxaammiinnaattiioonn((ss))//ssccrreeeenniinngg((ss))  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  ssuubbppaarraaggrraapphh..      

  

VV..  CCoommppllaaiinntt  PPrroocceedduurree  

  

PPaarreennttss  oorr  ssttuuddeennttss  ((iiff  aadduullttss  oorr  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss))  wwhhoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheeiirr  rriigghhttss  

uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  hhaavvee  bbeeeenn  vviioollaatteedd  mmaayy  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh::  

  

      

    SSttuuddeenntt  PPrriivvaaccyy  PPoolliiccyy  OOffffiiccee  

    UUnniitteedd  SSttaatteess  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  

    440000  MMaarryyllaanndd  AAvveennuuee,,  SSWW  

    WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..  2200220022--55992200  

  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  

FFaammiillyy  EEdduuccaattiioonnaall  RRiigghhttss  aanndd  PPrriivvaaccyy  AAcctt  ((FFEERRPPAA)),,  UU..SS..CC..  §§  11223322gg;;  3344  

CCFFRR  PPaarrtt  9999  

  

PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPuuppiill  RRiigghhttss  AAmmeennddmmeenntt,,  ,,  2200  UU..SS..CC..  §§  11223322hh  

  

UUNNIITTEEDD  SSTTAATTEESS  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN,,  SSTTUUDDEENNTT  

PPRRIIVVAACCYY  PPOOLLIICCYY  OOFFFFIICCEE,,  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPuuppiill  RRiigghhttss  AAmmeennddmmeenntt  

((PPPPRRAA)),,  SSPPPPOO--2211--0011  ((iissssuueedd  NNoovveemmbbeerr  2244,,  22002200)),,  aavvaaiillaabbllee  aatt  

hhttttppss::////ssttuuddeennttpprriivvaaccyy..eedd..ggoovv//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//rreessoouurrccee__ddooccuummeenntt//ffiillee//2200--

00337799..PPPPRRAA__550088__00..ppddff..  
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MMooddeell  NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  RRiigghhttss  UUnnddeerr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPuuppiill  RRiigghhttss  AAmmeennddmmeenntt  ((““PPPPRRAA””))  

[[NNoottee::  DDiissttrriiccttss  mmuusstt  sseenndd  tthhiiss  nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  ppaarreennttss  aanndd//oorr  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  aannnnuuaallllyy,,  aatt  

tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  aanndd  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  aafftteerr  aannyy  

ssuubbssttaannttiivvee  cchhaannggee  ttoo  iittss  PPPPRRAA  ppoolliicciieess..]]  

  

TThhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPuuppiill  RRiigghhttss  AAmmeennddmmeenntt  ((PPPPRRAA)),,  2200  UU..SS..CC..  §§  11223322hh,,  aaffffoorrddss  ppaarreennttss  aanndd  

eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  ((ii..ee..  ssttuuddeennttss  oovveerr  1188  oorr  eemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss))  cceerrttaaiinn  rriigghhttss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ssttuuddeenntt  ssuurrvveeyyss,,  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  cceerrttaaiinn  pphhyyssiiccaall  eexxaammss..    TThheessee  rriigghhttss  iinncclluuddee::  

  

11..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  ttoo  iinnssppeecctt,,  uuppoonn  rreeqquueesstt,,  aa  ssuurrvveeyy  ccrreeaatteedd  bbyy  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  

bbeeffoorree  tthhee  ssuurrvveeyy  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd  oorr  ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  aa  sscchhooooll  ttoo  aa  ssttuuddeenntt;;  

  

22..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  ttoo  iinnssppeecctt,,  uuppoonn  rreeqquueesstt,,  aannyy  ssuurrvveeyy  ccoonncceerrnniinngg  oonnee  oorr  mmoorree  

ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnffiiddeennttiiaall  ttooppiiccss::  

  

aa..  ppoolliittiiccaall  aaffffiilliiaattiioonnss  oorr  bbeelliieeffss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreenntt;;  

bb..  mmeennttaall  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ffaammiillyy;;  

cc..  sseexx  bbeehhaavviioorr  oorr  aattttiittuuddeess;;  

dd..  iilllleeggaall,,  aannttii--ssoocciiaall,,  sseellff--iinnccrriimmiinnaattiinngg,,  oorr  ddeemmeeaanniinngg  bbeehhaavviioorr;;  

ee..  ccrriittiiccaall  aapppprraaiissaallss  ooff  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  wwhhoomm  rreessppoonnddeennttss  hhaavvee  cclloossee  

ffaammiillyy  rreellaattiioonnsshhiippss;;  

ff..  lleeggaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  pprriivviilleeggeedd  rreellaattiioonnsshhiippss,,  ssuucchh  aass  tthhoossee  wwiitthh  llaawwyyeerrss,,  

ddooccttoorrss,,  pphhyyssiicciiaannss,,  oorr  mmiinniisstteerrss;;  

gg..  rreelliiggiioouuss  pprraaccttiicceess,,  aaffffiilliiaattiioonnss,,  oorr  bbeelliieeffss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  

ppaarreenntt;;  oorr  

hh..  iinnccoommee,,  ootthheerr  tthhaann  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  cceerrttaaiinn  

pprrooggrraammss  oorr  ffoorr  rreecceeiivviinngg  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  ssuucchh  pprrooggrraammss;;  

  

33..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  ttoo  ccoonnsseenntt  bbeeffoorree  aa  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  aa  ssuurrvveeyy  

tthhaatt  ccoonncceerrnnss  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  ttooppiiccss  ((sseeee  ##22,,  aabboovvee,,  aa--hh))  iiff  tthhee  

ssuurrvveeyy  iiss  ffuunnddeedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  bbyy  aa  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn;;  

  

44..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  oorr  eelliiggiibbllee  ssttuuddeenntt  ttoo  rreecceeiivvee  nnoottiiccee  aanndd  oopptt  oouutt  ooff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aa  ssuurrvveeyy  tthhaatt  ccoonncceerrnnss  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  ttooppiiccss  ((sseeee  

##22,,  aabboovvee,,  aa--hh))  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  ssuucchh  ssuurrvveeyy,,  wwhheetthheerr  tthhee  

ssuurrvveeyy  iiss  ffuunnddeedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  bbyy  aa  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn  oorr  ssoommee  ootthheerr  ssoouurrccee;;      

  

55..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  ttoo  iinnssppeecctt,,  uuppoonn  rreeqquueesstt,,  aannyy  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaall  uusseedd  aass  

ppaarrtt  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccuurrrriiccuulluumm..    IInnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaall  mmeeaannss  aannyy  iinnssttrruuccttiioonnaall  

ccoonntteenntt  tthhaatt  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  aa  ssttuuddeenntt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  iittss  ffoorrmmaatt,,  iinncclluuddiinngg  pprriinntteedd  oorr  

rreepprreesseennttaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss,,  aauuddiioo--vviissuuaall  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  mmaatteerriiaallss  iinn  eelleeccttrroonniicc  oorr  
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ddiiggiittaall  ffoorrmmaattss  ((ssuucchh  aass  mmaatteerriiaallss  aacccceessssiibbllee  tthhrroouugghh  tthhee  IInntteerrnneett))  bbuutt  ddooeess  nnoott  

iinncclluuddee  aaccaaddeemmiicc  tteessttss  oorr  aaccaaddeemmiicc  aasssseessssmmeennttss;;  

  

66..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  ttoo  iinnssppeecctt,,  uuppoonn  rreeqquueesstt,,  aannyy  iinnssttrruummeenntt  uusseedd  iinn  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  

ooff  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ssttuuddeennttss  ggaatthheerreedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmaarrkkeettiinngg,,  

sseelllliinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddiinngg  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..    

PPeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  mmeeaannss  iinnddiivviidduuaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddiinngg,,  aa  

ssttuuddeenntt  oorr  ppaarreenntt’’ss  ffiirrsstt  aanndd  llaasstt  nnaammee,,  aa  hhoommee  oorr  ootthheerr  pphhyyssiiccaall  aaddddrreessss;;  aa  

tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  oorr  aa  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  nnuummbbeerr;;  

  

77..  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  wwhhoossee  ssttuuddeenntt((ss))  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  

aaccttiivviittiieess  pprroovviiddeedd  bbeellooww  ttoo  bbee  ddiirreeccttllyy  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  oorr  aapppprrooxxiimmaattee  

ddaatteess  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rriigghhtt  ooff  aa  ppaarreenntt  oorr  eelliiggiibbllee  ssttuuddeenntt  

ttoo  oopptt--oouutt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthheessee  aaccttiivviittiieess::  

  

aa..  aaccttiivviittiieess  iinnvvoollvviinngg  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  ddiisscclloossuurree,,  oorr  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  

iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmaarrkkeettiinngg  oorr  sseelllliinngg  

tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ((oorr  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddiinngg  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ootthheerrss  ffoorr  tthhaatt  

ppuurrppoossee));;  

bb..  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aannyy  ssuurrvveeyy  ccoonnttaaiinniinngg  ccoonnffiiddeennttiiaall  ttooppiiccss  ((sseeee  ##22,,  

aabboovvee,,  aa--hh))  iiff  tthhee  ssuurrvveeyy  iiss  eeiitthheerr  nnoott  ffuunnddeedd  aass  ppaarrtt  ooff  aa  pprrooggrraamm  

aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  oorr  iiss  ffuunnddeedd  

bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  bbuutt  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  ssuucchh  ssuurrvveeyy;;  oorr  

cc..  aannyy  nnoonn--eemmeerrggeennccyy,,  iinnvvaassiivvee  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ssccrreeeenniinngg  tthhaatt  iiss  

rreeqquuiirreedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  aatttteennddaannccee,,  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll,,  

sscchheedduulleedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  iinn  aaddvvaannccee,,  aanndd  uunnnneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  

iimmmmeeddiiaattee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  aa  ssttuuddeenntt..    SSuucchh  eexxaammiinnaattiioonnss  ddoo  nnoott  

iinncclluuddee  aa  hheeaarriinngg,,  vviissiioonn,,  oorr  ssccoolliioossiiss  ssccrreeeenniinngg  oorr  ootthheerr  eexxaammiinnaattiioonnss  

ppeerrmmiitttteedd  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  SSttaattee  llaaww..    

  

PPaarreennttss  aanndd  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  oopptt--oouutt  ooff  aaccttiivviittiieess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  

ddiisscclloossuurree,,  aanndd//oorr  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  eexxcclluussiivvee  

ppuurrppoossee  ooff  ddeevveellooppiinngg,,  eevvaalluuaattiinngg,,  oorr  pprroovviiddiinngg  eedduuccaattiioonn  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  ffoorr,,  oorr  ttoo  

ssttuuddeennttss  oorr  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ssuucchh  aass  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

aa..  ccoolllleeggee  oorr  ootthheerr  ppoosstt--sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  rreeccrruuiittmmeenntt,,  oorr  mmiilliittaarryy  

rreeccrruuiittmmeenntt;;  

bb..  bbooookk  cclluubbss,,  mmaaggaazziinneess,,  aanndd  pprrooggrraammss  pprroovviiddiinngg  aacccceessss  ttoo  llooww--ccoosstt  lliitteerraarryy  

pprroodduuccttss;;  

cc..  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss  uusseedd  bbyy  eelleemmeennttaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  

sscchhoooollss;;  

dd..  tteessttss  aanndd  aasssseessssmmeennttss  uusseedd  bbyy  eelleemmeennttaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  ttoo  

pprroovviiddee  ccooggnniittiivvee,,  eevvaalluuaattiivvee,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  cclliinniiccaall,,  aappttiittuuddee,,  oorr  aacchhiieevveemmeenntt  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ssttuuddeennttss;;  
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ee..  tthhee  ssaallee  bbyy  ssttuuddeennttss  ooff  pprroodduuccttss  oorr  sseerrvviicceess  ttoo  rraaiissee  ffuunnddss  ffoorr  sscchhooooll--

rreellaatteedd  oorr  eedduuccaattiioonn--rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess;;  aanndd  

ff..  ssttuuddeenntt  rreeccooggnniittiioonn  pprrooggrraammss..  

  

TToo  pprrootteecctt  ssttuuddeenntt  pprriivvaaccyy  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  PPPPRRAA,,  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  hhaass  aaddoopptteedd  ppoolliicciieess  

rreeggaarrddiinngg  tthheessee  rriigghhttss..    PPaarreennttss  aanndd//oorr  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  bbeelliieevvee  tthheeiirr  rriigghhttss  hhaavvee  bbeeeenn  

vviioollaatteedd  uunnddeerr  tthhee  PPPPRRAA  mmaayy  ccoonnttaacctt::  

  

  SSttuuddeenntt  PPrriivvaaccyy  PPoolliiccyy  OOffffiiccee  

  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  

  440000  MMaarryyllaanndd  AAvveennuuee,,  SSWW  

  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..    2200220022--55992200  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


