Xin vui lòng gửi lại đơn này cho nhà trường nơi con em quý vị theo học trước ngày 1 tháng
10 nếu:
1. Quý vị không muốn ảnh và thông tin của con em mình được sử dụng như trong phần Giải
thích ở mục 1 dưới đây
2. Quý vị có con học cấp 3 (xem mục 2 dưới đây)
3. Quý vị không muốn con em mình sử dụng Internet tại trường học (xem mục 3 dưới đây)

1.

THÔNG TIN DANH MỤC, CÁC ẨN PHẨM/ TIN TỨC TRUYỀN THÔNG CỦA HỌC
KHU

(Trường Công lập Everett không tiết lộ thông tin địa chỉ và số điện thoại ngoại trừ như lưu ý trong mục 2 dưới đây)
Nếu quý vị để trống một mục, chúng tôi sẽ xem như là đã có sự cho phép của quý vị để tiết lộ những
thông tin đó. Nếu quý vị đánh dấu “không” vào một mục, những thông tin đó về con em quý vị sẽ
KHÔNG
không được chia sẻ.

Hình ảnh và tên họ con em tôi có thể được sử dụng trong sổ niên bạ của trường, báo
chí và/hoặc trong các BẢN IN.(Việc sử dụng thường xuyên hình ảnh và tên họ trên các
bản in liên quan đến các hoạt động của nhà trường, việc tốt nghiệp, vinh danh, tặng thưởng
và/hoặc khen thưởng.
Hình ảnh và tên họ con em tôi có thể được sử dụng bởi khu học chánh hoặc trường
TRỰC TUYẾN (Việc sử dụng thường xuyên các hình ảnh và tên họ trực tuyến (online) liên
quan đến các hoạt động của nhà trường, việc tốt nghiệp, vinh danh, tặng thưởng và/hoặc
khen thưởng.)
Hình ảnh và tên họ con em của tôi có thể được tiết lộ cho các phương tiện truyền
thông không phải của khu học chánh. CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, bao
gồm các Hội cha mẹ giáo viên học sinh (PTSAs), thường viết các câu chuyện về học sinh,
thành tích của học sinh, trường học, hoặc các chương trình và sự kiện của trường. Nhiều
PTAs cũng là xuất bản niên bạ cho trường.
Thông tin danh bạ (được định nghĩa ở mặt sau của biểu mẫu này) về con em của tôi
cho bất kỳ mục đích nào. Việc đánh dấu “không” sẽ đảm bảo hình ảnh và tên họ của con em
quý vị không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào nêu trên, kể cả việc công nhận và khen
thưởng.

2.

CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC – THÔNG TIN DANH MỤC VỀ QUÂN
ĐỘI VÀ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Nếu quý vị để trống một mục thông tin, chúng tôi sẽ coi như quý vị đã cho phép tiết lộ thông tin được
đị h đó

Thông tin danh bạ của con em tôi và địa chỉ, số điện
thoại có thể được tiết lộ cho:

3.

KHÔNG

Cơ quan tuyển dụng quân đội
Các viện đào tạo cấp cao hơn

TRUY CẬP INTERNET CHO VIỆC HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

Nếu quý vị chọn “không” con em quý vị sẽ bị cấm truy cập Internet. Điều này có thể ảnh hưởng đến
việc tham gia các bài giảng trong lớp học.

Con em tôi có thể sử dụng internet để học tại trường

KHÔNG

□ Tôi trả lại mẫu này vì tôi nói “KHÔNG” trong mẫu trước và bây giờ tôi muốn tiết lộ
các thông tin được chỉ ra với chữ “CÓ” ở trên đây

Tên Học sinh (vui lòng ghi chữ in hoa)
Số ID của Học sinh (nếu hiện là học sinh đã
đăng ký)

Tên Phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng ghi chữ in
hoa)
Chữ ký Phụ huynh/Người giám
hộ

Ngày

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên hệ phòng liên lạc Trường Công lập Everett theo số
(425) 385-4040

Để biết định nghĩa về thông tin danh mục và về mỗi mục phía trên, vui lòng xem mặt sau của
trang này.

