Georgia Instructional Materials Center

OE

Consentimento para o compartilhamento de informações
sobre o aluno (responsável)

Os distritos escolares da Georgia inscrevem alunos que necessitam de materiais acessíveis no
Georgia Instructional Materials Center (Centro de Materiais Instrucionais da Georgia, GIMC,
sigla em inglês). O GIMC é uma unidade dentro do Departamento de Educação da Georgia que
apoia os distritos através da produção e aquisição de materiais acessíveis em braile, em fontes
grandes e mídia digital para alunos com deficiências. A inscrição no GMIC é recíproca à
inscrição com outras organizações das quais os materiais são adquiridos. Essas organizações
(*American Printing House for the Blind (APR) e **Bookshare) exigem o intercâmbio de
informações pessoalmente identificáveis de alunos. Essas informações só são coletadas para
cumprir as obrigações perante o Departamento de Educação dos E.U.A., Escritório de
Programas de Educação Especial e outras entidades, conforme requerido por lei. A lei Family
Educational Rights and Privacy Act (FERPA) requer o seu consentimento para que as
informações pessoalmente identificáveis de alunos sejam compartilhadas.
Com vista a inscrever meu/minha filho(a) no GIMC, APR, Bookshare, e quaisquer
organizações futuras, de acordo com o GIMC que fornece textos acessíveis em conformidade
com as leis de direitos autorais, venho, por meio deste instrumento, autorizar que o distrito
escolar local e o Departamento de Educação da Georgia compartilhem as informações
pessoalmente identificáveis do/a meu/minha filho(a) a seguir: sobrenome, nome, nome do
meio, data de nascimento, distrito escolar, série, nível de função visual, idioma principal,
meio de leitura principal e secundário e referência sobre irmãos que também est ejam inscritos
(a fim de evitar duplicação de inscrições).
Eu,
(nome em letra de forma),
certifico que sou o/a responsável de
(nome completo do aluno), cuja
data de nascimento é
(data de nascimento completa do
aluno), e que ele/ela é um(a) dependente de acordo com a Seção 152 do Código Fiscal dos
E.U.A. (Internal Revenue Code) se ele/ela tiver mais de dezoito anos de idade. Entendo que
essa divulgação permanecerá em vigor a não ser que eu a revogue por escrito. Também
entendo que posso revogá-la a qualquer momento enviando um e-mail para
ccochran@doe.kl2.ga.us.

Assinatura do responsável
Jurado e subscrito na minha presença neste
TABELIÃO, GEORGIA
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Data
dia de

20

.

A minha comissão expira em:
*A APH é uma organização sem fins lucrativos para os cegos. De acordo com a lei federal "Act
to Promote the Education of the Blind", todos os alunos que se encaixarem na definição de
cegueira poderão receber livros texto especializados e materiais acessíveis através do programa
de quotas federais da APH (Federal Quota Program).
**Bookshare é uma biblioteca digital sem fins lucrativos dedicada a fornecer conteúdo
acessível gratuitamente a pessoas com incapacidade de leitura de materiais impressos.
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