
To be completed by guardian of secondary students only. 

Federal law requires that the district release to military recruiters and institutions of higher education, upon request, the 
name, address, and phone number of secondary school students enrolled in the district, unless the parent or eligible 
student directs the district not to release information to these types of requestors without prior written consent. 

Parent:  Please complete the following only if you do not want your child’s information released to a military 
recruiter or an institution of higher education.  Check all that apply. 

□ Do Not Release my child’s name, address, and telephone number to a military recruiter upon their

request without my prior written consent.

□ Do Not Release my child’s name, address, and telephone number to institutions of higher education

upon their request without my prior written consent.

Student Name (Please Print):  __________________________________  ID #:  _________________ Grade: ________ 

Guardian Signature: _______________________________________________    Date:
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Debe ser completado solamente por los padres de estudiantes de preparatoria. 

La ley federal requiere que el distrito revele información a los reclutadores militares y las instituciones de educación superior, a su 
solicitud, el nombre, la dirección y el número telefónico de los estudiantes matriculados en las escuelas preparatorias del distrito, a 
menos que el padre o el estudiante que reúne los requisitos de elegibilidad solicite que el distrito no revele información a este tipo de 
solicitante sin previo consentimiento por escrito.

Padre: Por favor complete lo siguiente solamente si usted no desea que la información acerca de su hijo sea revelada a un 
reclutador militar o a una institución de educación superior. Marque todas las que apliquen. 

□ Solicito que el distrito NO REVELE el nombre, la dirección y el número telefónico de mi hijo a solicitud de un

reclutador militar sin mi consentimiento previo por escrito.

□ Solicito que el distrito NO REVELE el nombre, la dirección y el número telefónico de mi hijo a la solicitud de  las
instituciones de educación superior sin mi consentimiento previo por escrito.

Nombre del estudiante (en letra de molde):  ___________________________________________________________________ 

Número de Identificación (ID) #: ___________________________________ Grado: _________________ 

Firma del padre: ______________________________________________________ Fecha: ________________________
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Chỉ được điền bởi phụ huynh học sinh cấp ba. 

Luật liên bang đòi hỏi học khu cung cấp cho cơ quan tuyển mộ nhập ngũ và các cơ quan giáo dục cao hơn, theo yêu 
cầu, tên, địa chỉ và  số phôn của học sinh cấp ba trong học khu, ngoại trừ phụ huynh và học sinh đủ điều kiện yêu cầu 
học khu không cung cấp chi tiết cho những cơ quan yêu cầu nói trên nếu không có chấp thuận bằng giấy tờ. 

Phụ Huynh:  Xin chỉ đánh dấu phần dưới đây nếu quý vị không muốn đưa tin tức về học sinh cho cơ quan 
tuyển mộ hoặc những cơ quan giáo dục cao hơn nếu quý vị chưa đồng ý.  Đánh dấu vào tất cả nếu 
muốn. 

□ Không Tiết Lộ tên, địa chỉ, số phôn của con tôi cho cơ quan tuyển mộ nhập ngũ theo như họ đòi hỏi mà không

có thỏa thuận bằng giấy tờ của tôi.

□ Không Tiết Lộ tên, địa chỉ, số phôn của con tôi cho những cơ quan giáo dục cao hơn theo như họ đòi hỏi mà

chưa có thỏa thuận bằng giấy tờ của tôi.

Tên Học Sinh (Bằng Chữ In) _______________________________ Số ID# __________________ Lớp ____________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _______________________________________________ Ngày: ________________________ 
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     TUYỂN MỘ NHẬP NGŨ VÀ CÁC CƠ QUAN GIÁO DỤC CAO HƠN 




