Mẫu Giấy Miễn Trừ 2020-2021 Họs Sinh HKTNEG
Mẫu này cung cấp cho phụ huynh cơ hội lựa chọn miễn trừ cho con em họ khỏi những tin tức của giới truyền thông
công cộng thông báo, đăng tải hình ảnh và tên qua công cụ truyền thông kỹ thuật số của HKTNEG, tiết lộ thông tin
danh bạ, xem những phim xếp loại PG-13 hoặc R. Xin vui lòng đọc từng phần của mẫu một cách cẩn thận.
Nếu qúi vị muốn chọn con em ra khỏi bất kỳ các phần sau, vui lòng điền thông tin của con qúi vị (mỗi mẫu cho mỗi
em), đánh dấu vào hộp liên hệ, và ký tên vào mẫu.
Xin lưu ý: Đây là hình thức TÙY CHỌN. Các mẫu chỉ nên được hoàn lại cho nhà trường nếu qúi vị muốn lựa chọn
con qúi vị ra khỏi một trong những lĩnh vực này.
Nếu qúi vị có bất kỳ câu hỏi nào về biểu mẫu này, vui lòng liên lạc với Communications của HKTNEG tại số (916)
686-7732.
Tên Học Sinh:_____________________________________

Số ID___________________

Địa chỉ: _________________________________________

Số điện thoại:____________

Trường Học: __________________________________________ Lớp:___________________

Mẫu Từ Chối Trên Thông Tin Đa Phương
Có những dịp mà các phương tiện truyền thông đang ở trong khuôn viên trường để phỏng vấn, chụp hình và quay
video cho các học sinh để in và phổ biến những câu chuyện. Nhiều trong số những câu chuyện này là tích cực và
nêu bật những điều tốt đẹp xảy ra trong các trường của HKTNEG. Tuy nhiên, có những lúc các phương tiện truyền
thông tìm kiếm truy cập vào trường học của chúng tôi các vấn đề dễ gây tranh cãi hơn. Tại mọi thời điểm, mục tiêu
của chúng tôi là duy trì sự an toàn và riêng tư của học sinh.
Nếu qúi vị muốn con em qúi vị được loại khỏi các câu chuyện truyền thông, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới và
ký vào mẫu. Xin lưu ý rằng có những thông tin khi phương tiện truyền thông phỏng vấn hoặc chụp hình học sinh
ngoài trường hoặc không đăng ký với văn phòng. Mẫu này chỉ có nghĩa như là một hướng dẫn để đưa tin. Nó
không bảo đảm rằng con qúi vị sẽ không được phỏng vấn hay chụp hình.
 Tôi KHÔNG muốn đại diện báo chí xuất bản/phỏng vấn phát sóng có hoặc hình ảnh/video nhận dạng con tôi.

Đăng Hình Ảnh và Tên Học Sinh trên các Công Cụ Truyền Thông Kỹ Thuật Số của HKTNEG
HKTNEG cung cấp một số cơ hội để quảng bá các sự kiện tích cực của nhà trường và học sinh và những thành tựu
của học khu qua công cụ truyền thông kỹ thuật số. Phụ huynh có quyền giữ lại các hình ảnh của học sinh (ảnh và
video) và tên không được đăng bằng cách đánh dấu vào khu vực bên dưới. Việc công bố các hình ảnh của học
sinh, cùng với cả hai tên và họ, đòi hỏi phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ.
Ngoại lệ cho quy tắc này là việc đăng ảnh học sinh có họ và tên vào hệ thống hành chánh của HKTNEG chẳng hạn
như trong hệ thống thông tin học sinh (Synergy) hoặc hệ thống thư viện. Đây là những hệ thống khép kín mà chỉ
giáo viên, quản trị viên và nhân viên hỗ trợ giới hạn thuộc HKTNEG mới có quyền truy cập thông qua các đăng
nhập được bảo vệ bằng mật khẩu. Không có lựa chọn từ-chối các hệ thống khép kín này.
Bằng cách đánh dấu vào hộp bên dưới, qúi vị chọn KHÔNG cho phép việc đăng tên hoặc hình ảnh học sinh thông
qua các công cụ truyền thông kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng điều đó sẽ dẫn đến kết quả tên con em của qúi vị không
được công bố dưới dạng điện tử để được công nhận, bảng danh dự học sinh, giải thưởng, sự kiện, các cuộc thi,
các bài trên báo và câu lạc bộ của nhà trường.
 Tôi KHÔNG muốn tên và hình ảnh của con em tôi đăng tải thông qua bất kỳ công cụ truyền thông kỹ thuật số
nào của Thống Nhất Elk Grove

Mẫu Giấy Miễn Trừ 2020-2021 Học Sinh HKTNEG, tiếp tục
Phổ Biến Thông Tin Thư Mục/Thông Tin Niên Giám
Căn cứ theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Riêng Tư của Gia đình (FERPA)và Bộ Luật Giáo Dục California,
Học Khu có thể phổ biến thông tin thư mục cho một số người hoặc hoặc các tổ chức nhất định, như được qui định
trong cuốn sổ tay nay, khi được yêu cầu. Thông tin thư mục có thể bao gồm tên học sinh, ảnh, địa chỉ, thông tin
điện thoại, địa chỉ email, lĩnh vực chính của nghiên cứu, tham gia vào các hoạt động được công nhận chính thức,
và thể thao, trọng lượng và chiều cao của các thành viên của đội thể thao, ngày tham dự, trình độ và giải thưởng
nhận được hầu hất các trường công lập hoặc tư gần đây nhất đã theo học. Trong trường hợp học sinh được công
nhận có nhu cầu đặc biệt hoặc vô gia cư, không có tài liệu nào có thể được tiết lộ mà không có sự đồng ý của phụ
huynh hoặc người giám hộ. Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể từ chối tiết lộ thông tin thư mục của con mình
bằng cách đánh dấu vào ô bên dưới và ký vào mẫu.
Nếu qúi vị không muốn thông tin thư mục của con qúi vị phổ biến, chọn một trong hai cách tự chọn sau đây:
 Tự chọn A: KHÔNG thông tin thư mục nào của học sinh được phát hành, bao gồm KHÔNG niên giám và danh
sách giải thưởng.
 Tự chọn B: Nói chung KHÔNG thông tin thư mc của học sinh phát hành; CÓ bao gồm niên giám và danh sách
giải thưởngs.

Cẩm Nang Điện Tử Phụ Huynh và Học Sinh
Phụ huynh có tùy chọn để nhận một Cẩm Nang Phụ Huynh và Học Sinh, thông báo hàng năm được cung cấp cho
các gia đình mỗi năm. Nếu qúi vị chỉ muốn nhận một bản sao điện tử cuốn cẩm nang này qua email, vui lòng đánh
dấu vào ô bên dưới.
 VÂNG, tôi chỉ muốn nhận được một bản sao điện tử cuốn Cẩm Nang Phụ Huynh và Học Sinh qua email thay vì
thư thông thường.
Phim ảnh và Video – Lớp 6-12
Học Khu có chính sách giới hạn các loại phim được chiếu trong lớp học. Phim đánh giá PG-13 Học Khu phê duyệt
có thể chỉ được chiếu ở các lớp 6-12. Nấu qúi vị không muốn con em qúi vị coi phim được xếp hạng PG-13 trong
năm học 2020-2021, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới:
 Tôi KHÔNG muốn con em tôi xem phim được phê duyệt đánh giá PG-13. Tôi thch rằng con em tôi được giao bài
tập khác thay thế.
Phim được đánh giá R được Học Khu phê duyệt có thể chỉ được chiếu cho các lớp 9-12. Nếu qúi vị không muốn
con em qúi vị được coi phim xếp hạng R trong năm học 2020-2021, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới:
 Tôi KHÔNG không muốn con em tôi là học sinh trung học xem phim đã được phê duyệt đánh giá R. Tôi thích
rằng con em tôi được giao bài tập khác thay thế.

Chữ ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ:_______________________________Ngày:________________

Vietnamese

