CHẤP THUẬN CHO PHÉP TIẾT LỘ THÔNG TIN BẢO MẬT
TỪ BẢN ĐĂNG KÝ CỦA HỌC SINH KHIẾM THỊ VÀ TỔNG
SỐ TRẺ MÙ ĐIẾC Ở TEXAS
Tất cả các học sinh đủ điều kiện để được hưởng chương trình giáo dục đặc biệt là trẻ KHIẾM THỊ hoặc
MÙ ĐIẾC hoặc đủ tiêu chuẩn là học sinh khiếm thị theo mục 504 phải được học khu đăng ký vào Bản
Đăng Ký thường niên về Học Sinh Khiếm Thị của Cơ Quan Giáo Dục Texas và Tổng Số Trẻ Mù Điếc ở
Texas khi phù hợp. Cơ Quan Giáo Dục Texas cần có sự chấp thuận của phụ huynh để được phép tiết lộ
thông tin nhận dạng cá nhân từ Bản Đăng Ký với các tổ chức khác sử dụng thông tin này vì mục đích
giáo dục và các mục đích liên quan để mang lại lợi ích cho học sinh.
Mục đích cụ thể của việc tiết lộ này là để đủ tiêu chuẩn đăng ký sách giáo khoa, phương tiện truyền thông
và tài liệu đặc biệt, cũng như các dịch vụ bổ sung. Thông tin cũng giúp tạo điều kiện cho việc lập kế
hoạch, phát triển dịch vụ và đánh giá tại địa phương, khu vực, trên toàn tiểu bang và quốc gia. Thông tin
này được công bố thường niên.
Thông tin được tiết lộ có thể bao gồm tên, ngày sinh, cấp lớp, tình trạng khuyết tật, mức độ nghiêm trọng
của khuyết tật, sách giáo khoa, trình độ đọc, dân tộc (nếu con quý vị nhận các dịch vụ định hướng và di
chuyển) và học khu. Đối với học sinh không có số ID Duy Nhất của Texas, hiếm khi có thể tiết lộ 4 chữ số
cuối cùng của số an sinh xã hội.

Tên Học Sinh:

Có Không

_

_

_

_

* Tôi ủy quyền cho Cơ Quan Giáo Dục Texas và các nhà thầu của Cơ Quan Giáo Dục Texas chịu
trách nhiệm về Bản Đăng Ký Học Sinh Khiếm Thị được phép tiết lộ dữ liệu thống kê và giáo dục có
thể nhận dạng cá nhân từ bản đăng ký thường niên liên quan đến học sinh có tên nêu trên cho các tổ
chức sau đây:



Chương Trình Trẻ Khiếm Thị của Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas (HHSC)



Chương Trình Can Thiệp Sớm Cho Trẻ (ECI) của Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas (HHSC)



Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC)



American Printing House for the Blind, Inc.



Các Trung Tâm Dịch Vụ Giáo Dục Khu Vực ở Texas



Trường Học cho Người Mù và Khiếm Thị Texas



Ủy Ban Lưu Trữ và Thư Viện Tiểu Bang Texas, Chương Trình Sách Nói



Benetech (còn được gọi là Chia Sẻ Sách).



Trung Tâm Quốc Gia về Người Lớn và Thanh Thiếu Niên Mù Điếc Helen Keller



Trung Tâm Quốc Gia về Mù Điếc



Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt và Phục Hồi Chức Năng
(OSEP)

Có

Không

Có

Không

* Tôi đã được thông báo đầy đủ và hiểu yêu cầu chấp thuận cho phép Cơ Quan Giáo Dục
Texas như được mô tả ở trên để tiết lộ hồ sơ của con tôi.
* Tôi hiểu rằng chấp thuận của tôi là tự nguyện và có thể được thu hồi bất cứ lúc nào.

* Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi:
*Chữ Ký của Phụ Huynh, Người Giám Hộ, Phụ Huynh Đại Diện hoặc
Học Sinh là Người Lớn

* Chữ Ký của Phiên Dịch Viên, nếu có

theo số:

* Ngày
* Ngày

Vui lòng gửi lại mẫu này cho nhân viên nhà trường:
tại trường:

* Các mục bắt buộc

càng sớm càng tốt.
23/08/17
Chấp Thuận– VI REG/DB

