Mẫu đơn Không Tham Gia CaliforniaColleges.edu
Mẫu đơn này cung cấp cho cha mẹ cơ hội nếu muốn con của mình không tham gia vào sự tự động tải
các thông tin về bảng điểm tới CaliforniaColleges.edu và các trường đại học CSU của sự lựa chọn
của học sinh.
Nếu bạn muốn Khu Vực trường học Khu Elk Grove tự động và điện tử tải thông tin bảng điểm của
học sinh lên CaliforniaColleges.edu và đơn vào đại học ( chỉ có CSU) như là một phần của hỗ trợ
trong quá trình nộp đơn trên danh nghĩa bạn, không cần phải làm gì; không điền vào mẫu đơn này.
Bằng cách điền vào mẫu đơn dưới đây, bạn thừa nhận rằng bằng cách làm như vậy EGUSD sẽ KHÔNG
gửi thông tin bảng điểm học bạ của học sinh trên danh nghĩa bạn. (Nếu bạn và con của bạn muốn
nộp đơn xin học đại học, bạn sẽ được yêu cầu tạo điều kiện xác minh bảng điểm bằng các phương
tiện thay thế)

Xin vui lòng ĐỪNG một cách tự động và điện tử chuyển thông tin bảng điểm của học sinh trong quá
trình hoạch định/điền đơn.
Tên Học sinh (viết ra):

Số thẻ Học sinh (yêu cầu):

Địa chỉ:
Trường:
Tên Phụ huynh / Người Giám hộ (viết ra): __________________________________________
Chữ ký Phụ huynh / Người Giám hộ:

Ngày: ___________________

Bộ Luật Giáo Dục California Đoạn 69432.9 cho phép phụ huynh không muốn con của mình một cách tự động được coi là ứng viên đại
học và ngăn không cho học khu tải dữ liệu bảng điểm trường trung học của học sinh từ hệ thống Synergy đến CaliforniaCollege.edu;
điều này phù hợp với tất cả các luật của tiểu bang và liên bang về sự riêng tư của học sinh. Học sinh từ 18 tuổi trở lên cũng có thể
tự chọn cho mình không tham gia nộp thông tin bảng điểm điện tử cho các trường cao đẳng.

