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Distrito Escolar da Filadélfia  
Escritório de Direitos e Responsabilidades do Estudante  

440 N. Broad Street, 2° andar  
Filadélfia, PA CEP.: 19130  

Rachel Holzman - Advogada  
Chefe Adjunto  

Formulário para Liberação de informações do Distrito Escolar   
  

O Distrito Escolar da Filadélfia pode divulgar “informações do diretório” apropriadamente designadas sem  consentimento, 
a menos que você tenha avisado o Distrito em contrário, de acordo com os procedimentos do Distrito.  
As informações do diretório incluem o seguinte: nome, endereço, número de telefone, data e local de nascimento; área de 
estudo; participação em atividades reconhecidas pelo Distrito e esportes; altura / peso, se membro da equipe atlética; datas 
de atendimento; série, premiações, fotografias, horários; escola (s) anterior (es) frequentada (s); e idioma principal.  
O objetivo principal da informação do diretório é permitir que o Distrito Escolar da Filadélfia inclua as informações dos 
registros educacionais de seu filho em certas publicações escolares, incluindo: um cartaz, mostrando o papel do estudante 
em uma produção dramática; boletins escolares, o anuário anual; lista de honra ou outras listas de reconhecimento; 
programas de graduação; planilhas de atividades esportivas, como para basquete, mostrando o peso e a altura dos membros 
da equipe.  
Essas informações também podem ser disponibilizadas para organizações externas qualificadas, mediante solicitação. 
Organizações qualificadas incluem, mas não se limitam a provedores de bolsas de estudo, escolas comerciais / técnicas e 
empregadores em potencial. Em reconhecimento do direito da família à privacidade, é a política do Distrito Escolar de 
Filadélfia que as informações do diretório não sejam fornecidas a empresas comerciais.  
Os pais e ou responsáveis, ou alunos maiores de 18 anos têm o direito de reter as informações do diretório quando solicitado. 
Se você preferir negar a liberação de informações de diretório sem o consentimento prévio por escrito, preencha e devolva 
esse documento a escola do seu filho até dez (10) dias após a matrícula.   
Uma vez que este formulário esteja completo e retornou à escola, sua escolha não será alterada até que você conclua o envio 
de um novo formulário. Use um formulário separado para cada criança.   
Somente retorne este formulário se você não quiser que as informações do diretório sejam liberadas.  
  
(   ) Não libere as informações do diretório do aluno em nenhum momento. Nenhuma informação para publicações escolares, 

atividades escolares, escolas do comércio, bolsas de estudo ou empregadores.  
(  ) Não divulgue as informações do diretório do aluno em nenhum momento, exceto publicações escolares, atividades 

escolares e organizações externas qualificadas.  
(   ) Não divulgue as informações do diretório do estudante em nenhum momento, exceto publicações escolares e atividades 

escolares.  
(   ) Não divulgue as informações de diretório do estudante para recrutadores militares (Válido para 11º e 12° Ano)  
(   ) Eu não permito que meu filho participe de pesquisas a respeito de uma ou mais das áreas listadas no PPRA  
  
_____________________________________  _____________________________    _________________  
Nome do estudante           

  

 Nome da Escola           ID#  

_____________________________________  _____________________________     ________________  

Nome do Responsável pelo estudante    Assinatura do responsável        Data  
  

_____________________________________ 

Assinatura do estudante, se maior de 18 anos.  
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