
Parents' Bill of Rights
Effective: 7/01/2022

A parent of a minor child at any school within the district may exercise his or her parental rights 
using the following procedures:

1. A parent may review records relating to his or her minor child by contacting the office
at his or her child's school.   A mutually agreeable time for parent record review will be
scheduled during regular business hours.

2. A parent may learn about his or her minor child's courses of study, including, but not limited
to, parental access to instructional materials intended for use in the child's classroom, by
contacting the child’s administrator and requesting the same in writing. Such instructional
materials will be made available for parental review during the first two weeks of each semester,
either online or on site upon a parent's request made during the review period.

3. A parent may object to instructional materials intended for use in his or her minor child's
classroom in writing to the child’s administrator.

4. A parent may withdraw his or her minor child from the school's prescribed course of study
in sex education if the parent provides a written objection to his or her child's participation.
Parents will be notified in advance of the sex education course content and parents will be given
the opportunity to opt his or her minor child out of participation by notifying the minor child's
administrator in writing.

5. A parent may provide written notice that photographs or video or voice recordings of his
or her minor child are not permitted, subject to applicable public safety and security exceptions,
by providing written notification to the minor child's school upon the child's enrollment.

* Pursuant to Georgia Code 20-2-786 (1)
Policy Reference Disclaimer: These references are not intended to be part of the policy itself,
nor do they indicate the basis or authority for the board to enact this policy. Instead, they are
provided as additional resources for those interested in the subject matter of the policy.
Note: To access the policy references, click here State of Georgia Terms and Conditions and
close the LexisNexis tab, which will return you to the policy. Click on the links below to be taken
to each specific code. You should only have to do this one time per session.

State O.C.G.A. 20-02-0133
Description Free public instruction; exceptions, eligibility: procedure and requirements when
child in custody of or in a placement or facility of a state agency
O.C.G.A. 20-02-0143



Sex education and AIDS prevention instruction: implementation; student exemption
Eligibility for enrollment
O.C.G.A. 20-02-0150
O.C.G.A. 20-02-0667
Parental and student review of education record; model policies
O.C.G.A. 20-02-0705
Parental consent for participation in school clubs and organizations
O.C.G.A. 20-02-0720
Inspection of students' records by parents
O.C.G.A. 20-02-0766
Students returning from expulsion or suspension; notice to parents; conference with principal or
teacher to devise disciplinary and behavioral correction plan
O.C.G.A. 20-02-1017
Review process for locally approved instructional materials and content: public review;
application
O.C.G.A. 20-02-1126
Written policies and procedures for operation of school buses; receipt of code of conduct by
students; acknowledgement by parent or guardians
Federal 20 USC 1232g
Description Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA) Parent and family
engagement
20 USC 6318



Declaración de derechos de los padres

Efectivo: 7/01/2022

Un padre de un niño menor de edad en cualquier escuela dentro del distrito puede ejercer sus derechos de paternidad utilizando 

los siguientes procedimientos:

1. Un padre puede revisar los registros relacionados con su hijo menor comunicándose con la oficina de la 
escuela de su hijo. Se programará una hora de mutuo acuerdo para la revisión de los registros de los 
padres durante el horario comercial habitual.

2. Un padre puede obtener información sobre los cursos de estudio de su hijo menor de edad, incluido, entre otros, 
el acceso de los padres a los materiales de instrucción destinados al uso en el salón de clases del niño, 
comunicándose con el administrador del niño y solicitando lo mismo por escrito. Dichos materiales de instrucción 
estarán disponibles para la revisión de los padres durante las primeras dos semanas de cada semestre, ya sea en 
línea o en el sitio a pedido de los padres durante el período de revisión.

3. Un padre puede oponerse a los materiales de instrucción destinados a ser utilizados en el salón de clases 
de su hijo menor por escrito al administrador del niño.

4. Un padre puede retirar a su hijo menor del curso prescrito de estudios de educación sexual de la 
escuela si el padre proporciona una objeción por escrito a la participación de su hijo. Los padres serán 
notificados con anticipación sobre el contenido del curso de educación sexual y se les dará la 
oportunidad de optar por que su hijo menor no participe notificando al administrador del menor por 
escrito.

5. Un padre puede notificar por escrito que no se permiten fotografías, videos o grabaciones de voz de su hijo 
menor de edad, sujeto a las excepciones aplicables de seguridad pública, al proporcionar una notificación por 
escrito a la escuela del hijo menor al momento de la inscripción del niño.

* De conformidad con el Código de Georgia 20-2-786 (1)

Descargo de responsabilidad de referencia de política: estas referencias no pretenden ser parte de la 
política en sí, ni indican la base o la autoridad para que la junta promulgue esta política. En cambio, se 
proporcionan como recursos adicionales para aquellos interesados   en el tema de la política.
Nota: Para acceder a las referencias de la póliza, haga clic aquí Términos y condiciones del estado de Georgia y 
cierre la pestaña LexisNexis, que lo regresará a la póliza. Haga clic en los enlaces a continuación para acceder a cada 
código específico. Solo deberías tener que hacer esto una vez por sesión.

Estado OCGA 20-02-0133
Descripción Instrucción pública gratuita; excepciones, elegibilidad: procedimiento y requisitos cuando el niño está bajo 

la custodia o en una colocación o instalación de una agencia estatal

OCGA 20-02-0143



Educación sexual e instrucción para la prevención del SIDA: implementación; exención de estudiante 

Elegibilidad para la inscripción

OCGA 20-02-0150
OCGA 20-02-0667
Revisión de padres y estudiantes del expediente educativo; pólizas 
modelo OCGA 20-02-0705
Consentimiento de los padres para participar en clubes y organizaciones 
escolares OCGA 20-02-0720
Inspección de los registros de los estudiantes por parte de los 

padres OCGA 20-02-0766

Estudiantes que regresan de una expulsión o suspensión; aviso a los padres; conferencia con el director o maestro 
para diseñar un plan de corrección disciplinario y de comportamiento
OCGA 20-02-1017
Proceso de revisión de materiales y contenidos de instrucción aprobados localmente: revisión pública; 
solicitud
OCGA 20-02-1126
Políticas y procedimientos escritos para la operación de autobuses escolares; recepción del código de conducta por parte de 

los estudiantes; reconocimiento por parte de los padres o tutores

Federal 20 USC 1232g
Descripción Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA) Participación de los padres 
y la familia
20 USC 6318



Tuyên ngôn về Quyền của Cha mẹ

Có hiệu lực: 07/01/2022

Phụ huynh của một đứa trẻ vị thành niên tại bất kỳ trường học nào trong học khu có thể thực hiện các quyền làm cha mẹ của mình 

bằng cách sử dụng các thủ tục sau:

1. Phụ huynh có thể xem xét hồ sơ liên quan đến đứa con chưa thành niên của mình bằng cách liên hệ với 
văn phòng tại trường học của con mình. Thời gian xem xét hồ sơ của phụ huynh được cả hai đồng ý sẽ 
được lên lịch trong giờ làm việc thông thường.

2. Phụ huynh có thể tìm hiểu về các khóa học của con mình, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền truy 
cập của phụ huynh vào các tài liệu hướng dẫn được sử dụng trong lớp học của trẻ, bằng cách liên hệ với 
người quản lý của trẻ và yêu cầu điều tương tự bằng văn bản. Các tài liệu giảng dạy như vậy sẽ được 
cung cấp để phụ huynh xem xét trong hai tuần đầu tiên của mỗi học kỳ, trực tuyến hoặc tại chỗ theo yêu 
cầu của phụ huynh được đưa ra trong thời gian xem xét.

3. Phụ huynh có thể phản đối các tài liệu giảng dạy đã được kết thúc để sử dụng trong lớp học của con mình dưới 

tuổi vị thành niên bằng văn bản cho người quản lý của trẻ.

4. Phụ huynh có thể rút con chưa thành niên của mình ra khỏi khóa học theo quy định của trường về giáo dục 
giới tính nếu phụ huynh đưa ra văn bản phản đối việc tham gia của con mình. Phụ huynh sẽ được thông báo 
trước về nội dung khóa học giáo dục giới tính và phụ huynh sẽ có cơ hội chọn con chưa thành niên của mình 
không tham gia bằng cách thông báo bằng văn bản cho người quản lý của trẻ vị thành niên.

5. Phụ huynh có thể cung cấp thông báo bằng văn bản rằng không được phép chụp ảnh hoặc video hoặc ghi âm 
giọng nói của con mình chưa thành niên, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ về an toàn và an ninh công cộng 
hiện hành, bằng cách thông báo bằng văn bản cho trường của trẻ vị thành niên khi trẻ nhập học.

* Căn cứ Bộ luật Georgia 20-2-786 (1)
Tuyên bố từ chối trách nhiệm về tham chiếu chính sách: Những tham chiếu này không nhằm mục đích chính là một phần của 

chính sách, cũng như không chỉ ra cơ sở hoặc thẩm quyền để hội đồng quản trị ban hành chính sách này. Thay vào đó, chúng 

được cung cấp như các nguồn bổ sung cho những người quan tâm đến chủ đề của chính sách.

Lưu ý: Để truy cập các tài liệu tham khảo về chính sách, hãy nhấp vào đây Điều khoản và Điều kiện của Bang 
Georgia và đóng tab LexisNexis, tab này sẽ đưa bạn trở lại chính sách. Nhấp vào các liên kết bên dưới để được 
đưa đến từng mã cụ thể. Bạn chỉ nên làm điều này một lần mỗi phiên.

Trạng thái OCGA 20-02-0133
Mô tả Hướng dẫn công khai miễn phí; các trường hợp ngoại lệ, tính đủ điều kiện: thủ tục và yêu cầu khi 
trẻ bị giam giữ hoặc trong một vị trí hoặc cơ sở của cơ quan nhà nước
OCGA 20-02-0143



Giáo dục giới tính và hướng dẫn phòng chống AIDS: thực hiện; miễn học sinh Đủ 
điều kiện ghi danh
OCGA 20-02-0150
OCGA 20-02-0667
Đánh giá hồ sơ giáo dục của phụ huynh và học sinh; chính sách mẫu 
OCGA 20-02-0705
Sự đồng ý của cha mẹ cho việc tham gia vào các câu lạc bộ và tổ chức của 
trường OCGA 20-02-0720
Kiểm tra hồ sơ của học sinh bởi phụ huynh 
OCGA 20-02-0766
Học sinh trở lại sau khi bị đuổi học hoặc đình chỉ học; thông báo cho phụ huynh; họp với hiệu trưởng 
hoặc giáo viên để đưa ra kế hoạch sửa chữa hành vi và kỷ luật
OCGA 20-02-1017
Quá trình xem xét đối với các tài liệu và nội dung hướng dẫn đã được phê duyệt tại địa phương: đánh giá công khai; 

đăng kí

OCGA 20-02-1126
Các chính sách và quy trình bằng văn bản cho hoạt động của xe đưa đón học sinh; nhận quy tắc ứng xử của học 
sinh; sự thừa nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ
Liên bang 20 USC 1232g
Mô tả Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục của Gia đình năm 1974 (FERPA) Sự tham gia của cha mẹ và 
gia đình
20 USC 6318


