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Chọn Không Tham gia Tiét lo ̣  Thông tin Thư mục ra Công chúng 
 

Theo luật của liên bang, một số thông tin nhất định trong hồ sơ học bạ của học sinh được 
phân loại là thông tin thư mục. Các mục được định ra là thông tin thư mục được nêu ra 
trong Quy định 790-3, "Phát hành Thông tin Thư mục," và được xuất bản hàng năm trong 
"Bo ̣  Quy tác Ứng xử." Bạn, với tư cách là phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh ho ̣ i đủ 
điều kiện, có quyền chọn xem thông tin thư mục của học sinh có thể được tiết lộ cho công 
chúng hay không. Chọn để không tham gia vào bát kỳ phát thông tin thư mục nào của bạn 
trong Phần A (tiết lộ cho tất cả các nhóm được chỉ định trừ ra các nhà tuyển dụng quân sự), 
B (tiết lộ những hình ảnh hoặc phim quay) và/hoặc C (tiết lộ cho các nhà tuyển dụng quân 
sự) dưới đây sẽ chỉ dành cho niên học mà Mẫu Không Tham gia này được ký và nộp cho 
trường của học sinh bạn. Tuy nhiên, nếu học sinh của bạn tốt nghiệp hoặc rút lui trong năm 
học mà trong đó có Mãu Không Tham gia được ký, He ̣  Trường sẽ tiếp tục tôn trọng sự lựa 
chọn không tham gia gàn đây khi bạn thực hiện trong khi học sinh vẫn còn ghi danh vào He ̣  
Trường trừ khi bạn thông báo cho He ̣  Trường rằng quyết định không tham gia của bạn bị 
hủy bỏ. 
 
Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện mong muốn ngăn ngừa tiết lộ 
thông tin về thư mục có thể hướng dẫn trường của học sinh bạn bằng văn bản không tiết lộ 
các loại thông tin thư mục được liệt kê trong Quy định 790-3 cho các đói tượng được xác 
định trong Phần B của quy định, bằng cách hoàn thành và gửi lại cho trường của học sinh 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận. 

 
A. Sự không tham gia phát hành thông tin thư mục như được nêu ra trong các đoạn 

1-9 của Phần E trong Quy định 790-3. 
 

Xin chỉ ký dưới đây nếu bạn  không muốn thông tin thư mục của học sinh bạn được 
tiết lộ cho các tổ chức giáo dục, nhà cung cấp học bổng, các chủ có tiềm năng tuyển 
việc, các ấn bản của cựu học viên, các tình nguyện viên phụ huynh và các nhóm phụ 
huynh được PWCS chấp thuận, các viên chức trường học được bầu, các nhà tuyển 
dụng quân sự, các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc để sử dụng trong các ấn 
bản của Hệ Trường (cả bản in và điện tử) hoặc các ứng dụng mạng. 

 
Khi nhận được yêu cầu này, xin không phát hành thông tin về thư mục như thế trên: 

 
 
 

 

(Viết in tên học sinh)   Tên Họ Tên gọi Tên lót                             Cấp lớp 
 
 
 
   

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ  Ngày 
 

Nếu bạn muốn đưa ra một ngoại lệ cho sự lựa chọn không tham gia ở trên, vui lòng 
liệt kê (các) tổ chức mà trường học hoặc Hệ Trường có thể tiết lộ thông tin thư mục 
của học sinh bạn: 
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                                  Trang 2 
 

 
 

B. Không tham gia cho phát hành hình ảnh hoặc phim quay miêu tả học sinh, 
như đã được chỉ định trong các Phần A.8 và F của Quy định 790-3. 

 
Vui lòng ký dưới đây nếu bạn không muốn bất kỳ hình ảnh hoặc phim quay nào của 
học sinh bạn được phát hành cho các tổ chức bên ngoài. Xin lưu ý rằng Hệ Trường 
vẫn có thể sử dụng hình ảnh và/hoặc phim quay của học sinh cho các mục đích liên 
quan đến trường học, chẳng hạn như triển lãm, trưng bày công cộng, và các ấn phẩm 
của trường (in hoặc điện tử). 

 
Khi nhận được yêu cầu này, xin không phát hành hoặc sử dụng bất kỳ hình 
ảnh hoặc phim quay nào miêu tả: 

 
 
 
 

 

(Viết in tên học sinh)   Tên Họ Tên gọi Tên lót Cấp lớp 
 
 
 
   

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ   Ngày 
 
Nếu bạn muốn đưa ra một ngoại lệ cho lựa chọn không tham gia ở trên, vui lòng 
liệt kê (các) tổ chức mà trường học hoặc Hệ Trường có thể phát hành bất kỳ (các) 
hình ảnh hoặc phim quay nào của học sinh: 

 

 
 

 
 
C. Không  tham gia phát hành thông tin thư mục cho các nhà tuyển dụng quân sự. 

 
Vui lòng ký tên dưới đây chỉ khi bạn không muốn tên, địa chỉ, và danh sách điện 
thoại của học sinh bạn được tiết lộ cho các nhà tuyển dụng quân sự. 

 
 
 
 

 

(Viết in tên học sinh)   Tên Họ Tên gọi Tên lót Cấp lớp 
 
 

   

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ  Ngày 
 
Chữ ký của bạn có nghĩa là thông tin của học sinh sẽ không được tiết lộ cho 
bất kỳ nhà tuyển dụng quân sự nào mà không có văn bản đồng ý của phụ 
huynh trước. 


