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Samahang Nasa Loob ng Pamayanan 

Pormularyo ng Pahintulot ng Magulang/ Tagapag-alaga 

2020-2021 Pahintulot 

 

     Samahan/Pangalan ng Ahensiya 

        Pangalan ng Samahan na Kokontakin 

Email na Kokontakin/Numero ng Telepono 

Pahintulot Upang Ilabas ang Rekord sa Edukasyon sa I lalim ng Batas sa 
Karapatan sa Edukasyon ng Pamilya at Batas    sa 

Kalayaang Pansarili  (FERPA) 
 
 

Pinahihintulutan ko ang pagpapalabas ng ulat sa edukasyon ng aking anak mula sa Paaralang Distrito ng Seattle sa 

nakasulat na ahensiya sa itaas. 

Nauunawaan ko na kabilang sa mga ulat sa edukasyon ay, subali’t hindi limitado sa: 

1. Pangalan ng mag-aaral, Petsa ng Kapanganakan, at impormasyon ng kokontakin 

2. Demograpiko ng Mag-aaral: kabilang ang lagay sa Espesyal na Edukasyon at Kalagayan sa 504 at lahi/lipi 

3. Tala ng Pagpasok 

4. Tala ng Disiplina 

5. Kursong Tinapos at Tala ng mga grado 

6. Tala ng Iskor sa Pagsusulit 

7. Tala ng Pagpapalista 

8. Grado sa Pinagtalagahan 

9. Darating at Hindi Nagawang Asignatura 

Kasama sa pagpapalabas na ito ay pahintulot sa mga kawani ng ahensiya na kunin ang mga akademikong rekord ng 

aking anak na gamit ang automated data feed ng Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle. 

Nauunawaan ko na ang layunin ng pagbabahagi ng mga rekord na ito ay upang pamalagiin si   

na kawani na may kabatiran sa programang akademiko at progreso ng aking anak. Ang mga kawani ng ahensiya at aking anak ay 

magtatrabaho at/ o ang kanyang paaralan sa pagpupunyagi na mapabuti ang tagumpay ng aking anak sa paaralan. Tinatanggap ko 

na maaari kong bawiin ang pahintulot na ito sa pamamagitan ng pagpapadala na nakasulat ng patalastas sa Departamento ng 

Pagsasamahan ng Paaralan at Pamayanan ng Paaralang Distrito ng Seattle, MS: 33-160 P.O. Box 34165 Seattle,WA 98124 

Ang Pagpapalabas ng Impormasyon na ito ay magsisilbi sa mga nakalista sa itaas na mga rekord na 
edukasyonal, kasama ang mga ang mga tala ng datos ng mag-aaral, na magagamit ng mga kawani ng ahensiya 

mula sa araw ng paglagda ng pahintulot hanggang Disyembre 31, 2021. 

Pinahihintulutan ko ang Paaralang Distrito ng Seattle ng pagpapalabas ng impormasyon sa nakalistang ahensiya sa itaas 

(paki limbag ng maliwanag): 

Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga (kung ang kabataan ay 17 o mas bata):   

Limbag na Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga:    

Lagda ng Mag-aaral (kung ang kabataan ay  18 o mas matanda):     

Petsa Ngayon:   

ILIMBAG Pangalan ng Mag-aaral (Pangalan at Apelyido) Petsa ng Kapanganakan ng Mag-aaral 

**# ng ID ng Paaralang Distrito ng Mag-aaral Pangalan ng Mag-aaral 

**Ang #ID ng mag-aaral ay matatagpuan sa ASB kard ng mag- 

aaral, kard ng tala, opisyal na koreo ng paaralan o sa pagtawag 
sa paaralan ng inyong anak. 

 

 

May 2020 Para sa mas marami pang impormasyon paki tingnan sa 
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