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Tin Tức và Môi Trường Học Khu 
 
Pflugerville ISD Community Relation Department (Phòng Liên Lạc Cộng Đồng Học Khu Pflugerville) và nhà trường thường mời 
các cơ quan truyền thông công bố các sự việc và thành tựu của học sinh, trường, và Học Khu.  Thêm vào đó, Phòng Liên Lạc 
Cộng Đồng thường đăng hình ảnh, phim ảnh và các câu chuyện trên trang mạng học khu và các diễn đàn môi trường xã hội để 
đề bạt các trường của Học Khu Pflugerville.  
 
Luật của bang và liên bang không đòi học khu phải có đồng ý của phụ huynh hoặc giám hộ trước khi học sinh được chụp hình, 
thâu hình, hoặc phỏng vấn vì những lý do sau:: 

• Cung cấp tin tức;  
• Liên hệ công khai vào những hoạt động cùng học trình hay phụ trội của học trình  
• Với mục tiêu giáo dục hoặc phát triển của ban giảng huấn; hoặc vì  
• Những lý do an toàn và kỷ luật. 

 

Học sinh được tự động đưa vào tin tức và thông tin của học khu.  Nếu không muốn, phụ huynh phải chọn không tham gia. 

 

       Tôi không muốn PfISD Community Relations nêu những thông tin tích cực về con tôi ở học khu hoặc môi trường  
       thông tin.  Tôi chọn được rút ra.   Đúng 

 

Danh Bạ Hướng Dẫn và Lưu Niệm Năm 

Một số thông tin về học sinh được coi là hạng mục thông tin và đối tượng của Yêu Cầu Công Khai Thành Tích , trừ khi phụ 

huynh và giám hộ phản đối tiết lộ thông tin chỉ dẫn về học sinh. Nếu quý vị không muốn Học Khu Pflugerville tiết lộ hạng mục 

thông tin từ hồ sơ học tập của học sinh, quý vị phải thông báo cho Học Khu bằng cách điền mẫu này. 

 
Học Khu Pflugerville coi những thông tin sau đây là hạng mục thông tin: 

 
• Tên học sinh  
• Địa chỉ  
• Số phôn  
• Địa chỉ email  
• Hình ảnh  
• Ngày và nơi sanh 

 

 
• Ngành học chính  
• Bằng cấp, bảng danh dự, bằng khen  
• Những ngày có đi học  
• Cấp lớp  
• Trường mới học trước đây 
 
 

 
•  Tham gia vào các hoạt động và thể 

thao được chính thức công nhận  
• Cân nặng và chiều cao, nếu là 

thành viên của đội thể thao  
• Tình trạng ghi danh 

 

 

 

            Học Khu Pflugerville có thể tiết lộ hạng mục thông tin từ hồ sơ giáo dục của con tôi: 

             Được          Không 

             Học Khu Pflugerville có thể đưa tên và hình con tôi vào cuốn lưu niệm hàng năm: 

             Được          Không 

 
     Tên Học Sinh (chữ in)                                                                           Số I.D.                                 Lớp  

 

     Phụ Huynh/Giám Hộ (chữ in)                                                               

     Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ                                                    Ngày 
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