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PORM 8 — HUMILING NA PAGHIGPITAN ANG PAGLABAS NG
IMPORMASYON SA DIREKTOR 

HUWAG ibalik ang porm na ito maliban kung nais mong itago ng CKSD ang direktoryo ng impormasyon ng iyong anak. 

Sa taon ng pag-aaral maaring hilingin ng CKSD na palabasin, o hilingin na palabasin ang direktoryo ng impormasyon ng mga mag-
aaral. Sa ilalaim ng Batas sa Mga Karapatan sa Edukasyon ng Pamilya at Pagkapribado Family Education Rights and Privacy Act 
(FERPA), itinalaga ng CKSD ang sumusunod na impormasyon sa direktoryo ng mga mag-aaral:
● Pangalan, address, petsa ng kapanganakan at numero ng

telepono
● Pangunahing o larangan ng pag-aaral
● Mga natanggap na grado o parangal
● Mga petsa ng pagpapatala, pag atras o pagtatapos

● Paglahok sa opisyal na kinikilalang mga aktibidad at
palakasan

● Timbang at taas ng mga miyembro ng mga koponan ng
atletiko

● Mga litrato, rekording ng bidyo o iba pang mga imahe
● Kasalukuyan/ pinakahuli at nakaraang paaralan na pinasukan

Ang mga magulang at karapat-dapat na mag-aaral (ang isang karapat-dapat na mag-aaral ay isang taong 18 pataas), may karapatang 
mag-opt out sa paglabas ng impormasyon sa direktoryo ng mag-aaral. Kung nais mong mag-opt out sa ilan o lahat ng mga potensyal 
na paglabas, mangyaring suriin ang iyong (mga) pagpipilian sa ibaba, kumpletuhin ang impormasyon ng mag-aaral sa ibaba, at ibalik 
ang porm na ito sa paaralan ng iyong mag-aaral. Kung walang natanggap na porm, walang ilalapat na mga paghihigpit sa anumang 
paglabas ng impormasyon sa direktoryo para sa taong ito sa pag-aaral. 

Ang mga kahilingan na paghigpitan ang paglabas ng impormasyon ng direktoryo ng mag-aaral ay dapat na nai-update bawat taon 
ng pag-aaral.Kung nais mong paghigpitan ang paglabas ng LAHAT ng impormasyon, mangyaring suriin ang lahat ng tatlong mga 

kahon sa ibaba 
� HUWAG ipalabas ang impormasyon ng aking mag-aaral para sa anumang pagsusuri sa PUBLIKO. 

Ang impormasyon sa direktoryo ng iyong anak ay hindi lilitaw o ilalabas sa labas ng CKSD. Ang impormasyon ay hindi lilitaw sa 
mga publikasyon sa antas ng distrito, na maaaring magsama ngunit hindi limitado sa, website, sosyal medya, bidyo / audio 
rekording, o pahayagan. Ang likhang sining na mayroong pangalan / pangalan nito ay hindi mailalagay sa labas ng kumpetisyon, 
ni bibigyan ng pagkilala sa publiko ang kanyang mga nagawa sa anumang balitang medya. 

� HUWAG ipalabas ang impormasyon ng aking mag –aaral para sa anumang pagsusuri sa KOMUNIDAD NG PAARALAN. 
Ang impormasyon ng direktoryo ng iyong anak ay hindi lilitaw o ilalabas para sa anumang antas ng antas ng paaralan o distrito 
ng paaralan na hangarin, na maaaring isama, ngunit hindi limitado sa, mga programa sa teatro o musikal, yearbook, website, 
sosyal medya, newsletter, PTSA, booster, o pundasyon naka-sponsor na aktibidad. Ang mga larawang kinunan sa loob ng taon 
ng pag-aaral ay hindi mailalathala sa yearbook; ang pangalan ay hindi lilitaw sa mga programa sa pagtatapos. 

� HUWAG ipalabas ang nga impormasyon ng aking mag-aaral sa MILITARY recruiter (nalalapat lang sa hayskul). 
Sa ilalim ng Pederal na Batas sa Elementarya at Sekondaryang Edukasyon federal Elementary and Secondary Education Act 
(ESEA), na binago ng Batas ng Bawat Mag aaral na Nagtagumpay Every Student Succes Act (ESSA), ang mga pampublikong 
mataas na paaralan ay dapat magbigay ng mga pangalan, address, at numero ng telepono ng mga mag-aaral sa mga recruiter ng 
militar kapag hiniling (ESSA, Pamagat IV, 8528). Ang impormasyong ito ay partikular na gagamitin para sa mga hangarin ng 
recruiting ng armadong pwersa. Ang mga magulang at mag-aaral na higit sa edad na 18, ay may karapatang turuan ang paaralan 
sa pagsusulat na ang impormasyong ito ay hindi dapat pakawalan sa mga nagre-recruit ng militar 

.  
Tandaan:   Ang mag-aaral ng labing walong taong gulang ay maaring mag-sign ng kanilang sariling porm para sa  paghiling.
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