
ESTADO TI HAWAII 
DEPARTAMENTO TI EDUKASYON wenno STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF EDUCATION

Pakaammo Kadagiti Estudyante iti Segundaryo nga Eskwela  
ken Nagannak/Mangay-aywan kadagiti Estudyante iti Segundaryo

Kiddaw iti Rekruter ti Militar para iti Impormasyon ti Estudyante

Iti pederal No Child Left Behind Act kasapulanna iti Departamento ti Edukasyon wenno Department of 
Education (DOE) a mangipaay para kadagiti rekruter ti militar, apaman nga kiddawenda, iti nagan, address, 
ken numero ti telepono (mairaman iti saan nga nailista nga numero) ti estudyante iti segundaryo nga eskwela. 
Uray nupay dagiti rekruter ti militar iganetgetda iti sibangda ti high school juniors ken seniors, daytoy nga 
linteg palubosanna iti panagurnong iti daytoy nga impormasyon agsipod iti nalawa nga kategorya nga 
"segundaryo" nga estudyante. Dagiti estudyante iti segundaryo nga eskwela ket mailadawan kas estudyante 
nga nakalista iti tingga, intermediate ken high schools. Maipakat met daytoy kadagiti estudyante iti grades 
7 agingga 12 nga naikumbinasyon iti elementarya/segundarya nga eskwela (e.g., K-7, K-8, K-9, K-11, 
K-12, 7-12).

No adda estudyante ti segundaryo wenno nagannak/mangay-aywan ti estudyante iti segundarya saanda 
nga kayat nga mangipaay ti DOE iti nakiddaw nga impormasyon kadagiti rekruter ti militar, dagiti estudyante 
ti segundaryo wenno nagannak/mangay-aywan masapulda nga ag-"opt out" iti panangipaay iti dayta nga 
impormasyon. Tapno aramiden daytoy, maysa a nalawag, napirmaan nga naisurat a kiddaw ket kasapulan 
a maisumite iti opisina ti eskwelaan. Iti kiddaw masapul nga aglaon iti nagan ti eskwelaan ken iti nagan 
ken kasangay iti estudyante. Uray nupay saan nga legal a kasapulan, nangitan-ay iti DOE iti porma ti "opt 
out" para iti panagrekrut ti militar tapno allukuden ti sungbat aggapo kadagiti estudyante wenno kadagiti 
nagannak/mangay-aywanda Iti porma ket mabalin a mai-download aggapu iti DOE web page iti http://doe.
k12.hi.us.

Addaanka iti 10 nga aldaw ti panagtrabaho (i.e., no iti opisina ti eskwelaan ket nakalukat para iti negosyo) 
kalpasan nga naawatmo iti daytoy nga pakaammo tapno mangipila iti naisurat nga kiddaw. Nupay kasta, 
dagiti "opt out" nga kiddaw ket maawat iti aniaman nga oras bayat iti tawen ti eskwela. No iti kiddaw mo ket 
umay kalpasan nga iti listaan ti estudyante ken maited iti Inter-Service Recruitment Council (IRC) ti militar, ti 
opt-out nga kiddaw ket maipalat iti sumangbay nga listaan ti HIDOE nga maisumite iti IRC.

Mangibati iti ayan ti file ti eskwelaan iti kopya ti kiddaw mo. Nu iti "opt out" para kadagiti militar nga 
rekruter ket naipila iti eskwelaan ti napalabas nga tawen ti eskwela, iti kiddaw ket mapatgan agingga 
ti estudyate ket umalis iti sistema ti pampubliko nga eskwela ti Hawaii DOE wenno agingga nga iti 
nangisubmite babawien nga iti "opt out" nga kiddaw.

Nu iti estudyante ti segundaryo nga eskwela wenno iti nagannak/mangay-aywan ti estudyante ket saan 
nga ag-opt out wenno agkiddaw iti saan a pannakaiwaragawag, iti impormasyon ti estudyante ket maipaay 
kadagiti militar rekruter kas masapul iti linteg.

Dagiti panagpatarus iti dayoty nga dokumento ket maipaay iti 14 a saan nga Ingles a lengguahe. 
Dagiti panagpatarus ket masarakan online iti http://ferpa.k12.hi.us
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