Mẫu Tuân thủ COPPA của các Trường Công Millard
Kính gửi Phụ huynh của học sinh từ 13 tuổi trở lên,
Các Trường Công Millard cam kết cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho trẻ. Để làm
được điều đó, chúng tôi sử dụng các công cụ và ứng dụng phần mềm trên nền tảng web hiệu
quả nhất cho công tác học tập. Là một Học khu, chúng tôi chỉ cho phép sử dụng các công cụ và
ứng dụng hỗ trợ thực hiện chương trình giảng dạy của mình chỉ sau khi các công cụ và ứng
dụng đó đã trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt.
Học khu của chúng tôi sử dụng một vài ứng dụng phần mềm máy tính và dịch vụ trên nền
tảng web, không phải do nhà trường mà do các bên thứ ba vận hành. Quý vị có thể tìm thấy
danh sách hoàn chỉnh các chương trình với chính sách về quyền riêng tư cho mỗi chương
trình trên trang web của Học khu chúng tôi thuộc trang công nghệ tại địa chỉ
http://technology.mpsomaha.org/links/coppa
Để học sinh của chúng tôi sử dụng những dịch vụ và chương trình giáo dục này, các thông tin
nhận diện cá nhân cụ thể, có thể bao gồm tên học sinh, tên người dùng, địa chỉ email của Học
khu, cấp lớp, tuổi và/hoặc ngày sinh, có thể được cung cấp cho quản trị viên trang web cho riêng
mục đích giáo dục. Theo luật liên bang có tên Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em Trên
mạng (COPPA), các trang web này phải cung cấp thông báo của phụ huynh và nhận sự đồng ý
của phụ huynh trước khi thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Để biết thêm thông tin
về COPPA, vui lòng truy cập https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatoryreform-proceedings/childrens- online-privacy-protection-rule
Luật pháp cho phép những trường như các trường của chúng tôi chấp thuận việc thu thập thông
tin cá nhân thay mặt cho tất cả học sinh của mình cho riêng mục đích giáo dục, và như vậy
không cần sự chấp thuận trực tiếp riêng của phụ huynh cho quản trị viên trang web.
Mẫu này, khi được hoàn thành bên dưới và gửi cho Học khu, sẽ cấu thành sự chấp thuận cho
các trường chúng tôi cung cấp thông tin nhận diện cá nhân cho những người điều hành các dịch
vụ và chương trình giáo dục trên nền tảng web đã được phê duyệt chỉ cho mục đích giáo dục.
Xin hiểu rằng khi các Trường Công Millard phát triển với công nghệ tích hợp như là một
phần của chương trình giáo dục của trẻ, cần phải có những thông tin và sự chấp thuận đó
để sử dụng các ứng dụng và các dịch vụ trên nền tảng web như là một phần trong công tác
giảng dạy trên lớp.
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