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Phụ huynh/Người Giám Hộ Đơn Chấp Thuận 

2020-2021 ĐƠN CHẤP THUẬN 

Tên cơ quan 

Tên người liên lạc 

Email/Số điện thoại 

Sự Đồng Ý Cho Phép Công Bố Các Hồ Sơ Giáo Dục Dựa Theo Đạo Luật 

Quyền Gia đình Giáo dục và Quyền Riêng Tư   (FERPA) 

Tôi đồng ý cho phép trao ra các hồ sơ giáo dục của con tôi từ Nha Học Chánh tới cơ quan được liệt kê ở trên. 

Tôi hiểu rằng hồ sơ giáo dục bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

1. Tên học sinh, ngày sinh và thông tin liên lạc
2. Học sinh nhân khầu học: bao gồm Tình trạng Giáo Dục Đặc Biệt và 504, và and chủng tộc/dân tộc

3. Lịch sử điểm danh

4. Lịch sử Kỷ Luật

5. Môn học và số điểm

6. Lịch sử điểm kiểm tra

7. Lịch sử đăng ký

8. Số điểm bài tập

9. Các bài tập sắp tới và bỏ lỡ

Bản công bố này bao gồm sự cho phép nhân viên cơ quan tiếp cận hồ sơ học bạ của con tôi bằng cách sử dụng 

nguồn cấp dữ liệu tự động thông qua cácTrường Công Lập  Seattle. 

Tôi hiểu rằng mục đích của việc chia sẻ các hồ sơ này là để giữ nhân viên thông 

báo về chương trình học và tiến bộ của con tôi.  Nhân viên cơ quan sẽ làm việc với con tôi và/hoặc trường học trong nỗ 

lực để cải thiện sự tiến bộ của con tôi ở trường. Tôi thừa nhận rằng tôi có thể thu hồi sự chấp thuận này bằng cách gửi 

một thông báo bằng văn bản tới Seattle School District’s School & Community Partnership Department, MS: 33-160 P.O. 

Box 34165 Seattle, WA 98124. 

Việc Công Bố Thông Tin này là cho các hồ sơ giáo dục được liệt kê ở trên, bao gồm dữ liệu lịch sử của sinh 

viên, có sẵn cho nhân viên cơ quan từ ngày ký thỏa thuận cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
Tôi đồng ý với Nha Học Chánh Seattle công bố thông tin cho cơ quan được liệt kê ở trên (xin vui lòng ghi tên rõ ràng): 

Phụ huynh/Người Giám Hộ Ký Tên (nếu học sinh từ 17 tuổi trở xuống) _ 

Phụ huynh/Người Giám Hộ Viết In Tên:  

Chữ ký của học sinh (nếu 18 tuổi trở lên):  

Ngày ký tên:  

VIẾT IN Tên của Học Sinh (Tên và họ) Ngày, tháng năm sinh của học sinh 

**Mã Số Học Sinh # 

**Mã số học sinh có thể tìm thấy trên ASB card, 

phiếu điểm, thư từ trường học, hoặc liên lạc với 

nhà trường 

Trường học của học sinh 

May 2020 Để biết thêm thông tin xin tham khảo 

www.seattleschools.org/communitypartnerships 
20-21 Consent 

http://www.seattleschools.org/communitypartnerships
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