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Thông Báo Không Tham Gia cho Các Nhân Viên Tuyển Mộ Lính 

Niên Học 2018-2019 
   
Hai luật liên bang đòi hỏi trường huyện để cung cấp các nhân viên tuyển mộ lính, khi 
được yêu cầu, tên, địa chỉ và số điện thoại của mỗi học sinh cấp trung học trừ khi học 
sinh hoặc phụ huynh của học sinh đã báo cho huyện biết rằng thông tin này là không 
được tiết lộ. Ðể không đăng các thông tin của mình trên sổ danh bạ, xin ghi chú những 
điều như sau: 

 Một yêu cầu để không đăng các thông tin trên danh bạ bằng văn bản. Quí vị có 
thể dùng mẫu này hoặc các mẫu thích hợp từ các nguồn khác. Một giấy yêu cầu 
đồng thời cũng có thể bằng chữ viết tay. 

 Yêu cầu này sẽ chỉ áp dụng để cung cấp các thông tin danh bạ tới các nhân viên 
tuyển mộ lính. Những yêu cầu để giữ kín các thông tin danh bạ được dùng cho 
các mục đích khác (như công bố, các trường cao đẳng và các trường đại học, các 
nhẫn khóa học, và các niên giám) đều không được bao gồm bởi thông tin này. 
Những yêu cầu này cần phải được thực hiện trực tiếp với trường học.  

 Những yêu cầu cho giữ kín các thông tin danh bạ chỉ áp dụng theo căn bản mỗi 
năm và phải cần đổi mới hàng năm.  

 Cả phụ huynh lẫn học sinh có thể ký mẫu này. Chữ ký của phụ huynh cần phải có 
trên mẫu yêu cầu cho những học sinh nào dưới 18 tuổi. Những học sinh nào 18 
tuổi trở lên cần phải ký mẫu yêu cầu.  

 Những giấy yêu cầu để loại trừ từ sổ danh bạ được cung cấp tới các nhân viên 
tuyển mộ lính cần phải được hoàn tất và hồi lại cho trường học vào ngày 20 tháng 
9, 2018. 

 
Tôi yêu cầu USD 259 không tiết lộ thông tin danh bạ tới các nhân viên tuyển mộ lính cho 
học sinh này: 
 
Tên của học sinh _________________________________________________________ 
 
Ngày sinh ____________________    Trường đang theo học _______________________ 
                          tháng/ngày/năm 
 
Phụ huynh ký ___________________________________    Ngày đã ký _____________ 
         (Không được đòi hỏi nếu tuổi của học sinh là 18) 

 
Học sinh ký ____________________________________     Ngày đã ký _____________ 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ngày đã Nhận ____________________         Ngày đã cho vào _______________ 
tại Trường  Ngày đóng tem    Synergy 
                                           
 
Những quy luật này là: Mục 9528 của ESEA (20 U.S.C. 7908), được tu chính bởi Ðạo Luật the Không Một Trẻ Nào 
Ðược Bỏ Rơi của năm 2001 (P.L. 107-110), đạo luật giáo dục, và 10 U.S.C. 503, được tu chính bởi Tiết đoạn 544, the 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2002 (P.L. 107-107), pháp chế mà cung cấp tài trợ cho lực lượng 
vũ trang của quốc gia. 
 

Hội đồng Sở đã chấp thuận mẫu này như một mẫu hợp pháp:Date: July 2, 2005 


