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MẪU ĐƠN PHỤ HUYNH YÊU CẦU KHÔNG PHỔ BIẾN CÁC TIN TỨC CÁ NHÂN 
 
 
 

Theo Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư và Giáo dục Gia đình, hệ thống trường học có thể tiết lộ tin tức cá nhân 
của học sinh đã ghi danh nhập học.  Tin tức cá nhân bao gồm tên của học sinh, địa chỉ, ngày sinh, tham gia vào 
các hoạt động và các môn thể thao đã được công nhận chính thức, chiều cao và cân nặng (nếu là hội viên của một 
đội thể thao), ngày đi học, bằng cấp, và đã nhận được giải thưởng. 
 
Không phổ biến có nghĩa là phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện là không cho phép 
Hệ thống Trường Công Lập Quận Hạt Baltimore (BCPS) chia sẻ tin tức cá nhân của học sinh.  Để thực 
hiện yêu cầu của quý vị, quý vị phải yêu cầu bằng văn bản hoặc điền vào mẫu đơn dưới đây và gửi cho hiệu 
trưởng của trường vào ngày 01 tháng 10 của năm học này hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học của con 
quý vị.  Nếu quý vị không đưa ra sự thẩm quyền của quý vị, quý vị đã đồng ý cho phép BCPS chia sẻ tin tức cá 
nhân của con quý vị. 
 
MẪU ĐƠN PHỤ HUYNH KHÔNG PHỔ BIỂN SỰ LIÊN QUAN BẢO MẬT VỀ CÁC TIN TỨC CÁ NHÂN 

 
1. Quý vị từ chối cho phép BCPS tiết lộ tên của con quý vị, địa chỉ và số điện thoại tới đoàn tuyển mộ quân 

đội Hoa Kỳ 
2. Quý vị từ chối cho phép BCPS tiết lộ tên của con quý vị, địa chỉ, và số điện thoại tới các hệ thống giáo 

dục đại học chẳng hạn như trường cao đẳng, trường đại học, hoặc trường dạy nghề.  
3. Quý vị từ chối cho phép BCPS tiết lộ tin tức các nhân của con quý vị tới các hộ đoàn như Boys and 

Girls Clubs, YMCA, hướng đạo, PTA, câu lạc bộ người ủng hộ, công ty in sách niêm giám đã chụp hình 
tại trường họp, và/hoặc các cơ quan khác và các doanh nghiệp khác. 

4. Quý vị từ chối cho phép BCPS tiết lộ tin tức cá nhân của quý vị cho bất cứ ai.  
 

Xin vui lòng điền vào và gửi lại phần này đến trường của con quý vị. 
 

MẪU ĐƠN PHỤ HUYNH KHÔNG PHỔ BIỂN SỰ LIÊN QUAN  
BẢO MẬT VỀ CÁC TIN TỨC CÁ NHÂN2013-2014 

Họ của Học sinh Tên của Học sinh 

            
Trường học Cấp lớp Giáo viên 

                  
 
Xin vui lòng Kiểm tra bản tuyên bố dưới đây mà quý vị yêu cầu BCPS làm theo.      Xin đánh dấu 
 
1. Không tiết lộ tên của con tôi, địa chỉ, và số điện thoại tới đoàn tuyển mộ quân đội Hoa Kỳ  
2. Không tiết lộ tên của con tôi, địa chỉ, và số điện thoại cho các hệ thống giáo dục đại học.  
3. Không tiết lộ tin tức các nhân của con tôi cho bất kỳ tới các hội đoàn của phụ huynh, giáo viên, cựu 

học sinh, các doanh nghiệp, cơ quan, hoặc bất kỳ sự kết hợp của các hội đoàn này.  
 

4. Không tiết lộ tin tức cá nhân của con tôi cho bất cứ ai.   
 

Chữ ký Phụ Huynh  Ngày  

         
XIN VUI LÒNG ĐỌC PHÍA SAU 

 
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc April K. Lewis, Manager, Office of School Safety  

Hệ thống Trường Công lập Quận Hạt Baltimore 



Focused on Quality; Committed to Excellence 
Vietnamese 

 
MẪU ĐƠN PHỤ HUYNH YÊU CẦU KHÔNG PHỔ BIẾN SỰ LIÊN QUAN BẢO MẬT VỀ  THÔNG TIN VIỄN 

THÔNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
 
Nếu quý vị không muốn cho con em quý vị tham gia vào việc sử dụng viễn thông thông tin, không muốn con của quý vị 
chụp ảnh, ghi hình và/hoặc thu âm trong các hoạt động do trường tài trợ và/hoặc cho việc các kinh nghiệm trong việc học 
tập, hoặc quý vị không muốn sở hữu trí tuệ của con quý vị được xuất bản, sản xuất, và/hoặc hiển thị, quý vị phải yêu cầu 
không phổ biến. 
 
Không phổ biến có nghĩa là quý vị không muốn cho con em quý vị sử dụng thông tin viễn thông và/hoặc quý vị 
không muốn sở hữu trí tuệ của con quý vị được xuất bản, sản xuất, và/hoặc hiển thị bất cứ nơi nào. Quý vị phải 
yêu cầu bằng văn bản hoặc hoàn tất Mẫu đơn Phụ huynh Yêu cầu không Phổ biến Sự Liên quan Bảo mật về Thông tin 
viễn thông và Sỡ hữu trí tuệ và gửi sự yêu cầu tới hiệu trưởng của con quý vị vào ngày 01 tháng 10 của năm học này 
hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học của con quý vị.  Nếu quý vị không đưa ra sự thẩm quyền của quý vị, quý 
vị đã đồng ý cho phép sử dụng thông tin viễn thông và đồng ý BCPS cho phép xuất bản, sản xuất, và/hoặc hiển thị sở 
hữu trí tuệ của con quý vị 
                                             

1. Nếu quý vị không muốn cho con em sử dụng thông tin viễn thông trong trường học, con quý vị có thể không thể 
sử dụng bất kỳ máy vi tính kết nối với Internet hoặc mạng nội bộ, có nghĩa là con quý vị sẽ không được phép 
tiếp cận với các nguồn tài nguyên kỹ thuật số và những phần mềm có giấp phép của BCPS. Tuy nhiên, giáo 
viên có thể sử dụng viễn thông cho toàn bộ bài thuyết trình lớp học, các cuộc biểu diễn, và các hướng dẫn của 
giáo viên khác.  

2. Nếu quý vị không muốn con quý vị được chụp ảnh, quay phim, và/hoặc ghi âm hoặc xác định bởi tên  hoặc họ 
của học sinh, hình ảnh của con quý vị sẽ không được đăng hoặc hiển thị bất cứ nơi nào trong nhà trường. Hình 
ảnh của con quý vị sẽ không là một phần của một cuốn niên giám, cuốn sách lưu trữ, phim lưu trữ, các đội thể 
thao, câu lạc bộ, hoặc bất kỳ phân phối, phương tiện truyền thông kỹ thuật số hoặc trang mạng. Hình ảnh của 
con quý vị sẽ không được bao gồm chung hình ảnh với bạn bè và cũng không được chụp chung trong lớp học 
được chụp bởi một học sinh, giáo viên, nhiếp ảnh gia, hoặc nhân viên của một công ty. 

3. Nếu quý vị không muốn BCPS xuất bản, sản xuất, và/hoặc hiển thị sở hữu trí tuệ của con quý vị đã tạo ra trong 
các hoạt động do trường tài trợ và/hoặc những kinh nghiệm học tập trong bất kỳ sản phẩm, bản tin, ấn phẩm, 
chương trình phát sóng, hoặc tin tức phát thanh truyền hình quãng cáo, sở hữu trí tuệ của con quý vị sẽ không 
xuất hiện trong trường học hoặc trong hệ thống trang mạng của trường học , pod cast, sản xuất phim, sản xuất 
trên đài giáo dục, phát sóng hoặc truyền thông quãng cáo. Con quý vị sẽ không được chụp ảnh bởi nhân viên 
nhà trường hoặc những học sinh mà họ cung cấp hình ảnh phương tiện truyền thông tin tức hoặc tin tức truyền 
thông bởi nhiếp ảnh gia. 
_________________________________________________________________________________ 

Xin vui lòng điền vào và gửi lại phần này đến trường của con quý vị. 
 

MẪU ĐƠN PHỤ HUYNH YÊU CẦU KHÔNG PHỔ BIẾN SỰ LIÊN QUAN  
BẢO MẬT VỀ  THÔNG TIN VIỄN THÔNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ2013-2014 

Họ của Học sinh Tên của Học sinh 

            
Trường học Cấp học Giáo viên 

                  
 
Xin vui lòng Kiểm tra bản tuyên bố dưới đây mà quý vị yêu cầu BCPS làm theo.       Xin đánh dấu 
 

1. Không cho phép con tôi sử dụng thông tin viễn thông của BCPS.   
2. Không chụp ảnh con tôi, quay phim con tôi, và/hoặc thu âm con tôi, hoặc xác định con tôi bằng cách sử 

dụng tên hoặc họ của chúng trong các hoạt động do trường tài trợ và /hoặc trong những kinh nghiệm học 
tập. 

 

3. Không xuất bản, sản xuất, và/hoặc hiển thị sở hữu trí tuệ của con tôi đã tạo ra trong các hoạt động do 
trường tài trợ và/hoặc trong những kinh nghiệm học tập trong bất kỳ sản phẩm, bản tin, ấn phẩm, chương 
trình phát sóng, hoặc trong các phương tiện truyền thông quãng cáo.  

 

 
Chữ ký phụ huynh  Ngày  

         
XIN VUI LÒNG ĐỌC PHÍA SAU 

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc April K. Lewis, Manager, Office of School Safety  


