
 

Ðạo luật về Quyền Hạn Giáo Dục và Bảo Mật  
Riêng Tư Gia Đình (Family Educational Rights  
and Privacy Act - FERPA) 
Ủy Quyền Cung Cấp Thông Tin 

 
 

NGÀY:   TÊN HỌC SINH:  NGÀY THÁNG NĂM SINH:   
 

Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, luật (Ðạo luật về Quyền Hạn Giáo Dục và Bảo Mật Riêng Tư Gia Đình) không cho 
phép các Trường Công Lập Liberty cung cấp thông tin học sinh cho cá nhân bên ngoài. Nếu quý vị muốn học khu trao đổi 
thông tin về con em quý vị với một người nào đó, quý vị có thể chọn (những) người hoặc đại lý mà học khu có thể trao đổi. 
Ví dụ, quý vị có thể cho phép học khu cung cấp một số thông tin nhất định hoặc toàn bộ thông tin cho cha/mẹ kế của học 
sinh, ông bà hoặc người thân, người bạn của gia đình hoặc bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào được chỉ định. 

Tôi,  , ủy quyền các Trường Công Lập Liberty cung cấp thông tin của con tôi, 
 cho (những) cá nhân hoặc cơ quan sau đây   . 
Vui lòng cung cấp số fax, email hoặc số điện thoại của cơ quan:  . 

Tôi cho phép cung cấp các thông tin sau: 
 

 Tất cả thông tin liên quan đến y tế, xã hội, tâm lý, tâm thần và các thông tin phù hợp khác 

Tôi cho phép chỉ cung cấp các thông tin được chọn sau: 

 Tất cả thông tin y tế  
 Tất cả thông tin xã hội 
 Tất cả thông tin tâm lý  
 Tất cả thông tin tâm thần  
 Tất cả thông tin giáo dục 
 Thông tin khác:   

 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến ngày:   (Nếu mục này để trống, giấy ủy quyền sẽ 
hết hiệu lực sau 365 ngày kể từ ngày bên dưới). 

 
Tôi hiểu rằng tôi không bắt buộc phải ký vào giấy ủy quyền này và nếu đã ký, tôi có thể thu hồi giấy ủy quyền này vào bất 
kỳ lúc nào, ngoại trừ phạm vi mà hành động cung cấp thông tin đã được hiện theo giấy ủy quyền. 

 
Tôi hiểu rằng thông tin y tế có thể bao gồm thông tin về HIV, tâm thần hoặc lạm dụng chất. Thông tin này có thể được 
bảo vệ theo các quy định của luật pháp Liên bang và Tiểu bang. 

 
Tôi ủy quyền cho cá nhân hoặc cơ quan nói trên thảo luận với nhà trường hoặc nhân viên nhà trường về con em của tôi và 
cá nhân hoặc cơ quan trên được phép chia sẻ với nhà trường hoặc nhân viên nhà trường về thông tin của con tôi. Đồng 
thời, tôi ủy quyền cho nhà trường và nhân viên nhà trường chia sẻ và thảo luận về tình hình học tập và các vấn đề bảo mật 
khác về con tôi với cá nhân và cơ quan có tên bên trên. 

 
Chữ ký bên dưới thể hiện sự đồng ý cho phép cung cấp thông tin cho những cá nhân đã liệt kê ở trên. Chữ ký này cũng thể 
hiện sự đồng ý của tôi, cho phép cán bộ nhà trường cung cấp thông tin liên quan đến kết quả học tập ở định dạng điện tử 
của học sinh được liệt kê. 

 
 
 

(Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ) (Mối quan hệ với Học sinh) (Ngày) 
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