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OPT OUT FORM 
para iti madi panagiruwar iti nagan, 

address, ken telephone listing iti 
estudyante paapan iti military recruiters 

 
 
Ti Every Student Succeeds Act of 2015 (ESSA) ket ipilit na nga iruwar dagiti distrito ti eskwelaan dagiti nagan, addresses, ken 
telephone listings (karaman dagiti madi nakalista nga numero) dagiti estudyante dagiti secondary school paapan kadagiti 
military recruiters nu ikiddaw da daytoy malaksid nu iti nagannak/legal nga tagabantay iti estudyante wenno iti kalipikado nga 
estudyante (agtawen 18 wenno nangatngato) ket ikiddaw da nga iti impormasion iti pagkontakan iti estudyante ket madi nga 
mairuar nu awanan nakasurat nga pammalubos iti estudyante wenno nagannak/legal nga tagabantay.Ti ESSA ket ipilit na 
nga dagiti school districts ket pakammoan da dagiti secondary students ken dagiti nagannak/legal nga tagabantaay dagiti 
estuyante panggep iti kalintegan da nga ag-opt out manipod iti panagibingay kadagiti impormasion paapan kadagiti military 
recruiters nu ikiddaw da. 
 
Nu daytoy nga form ket nakompleto, napirmaan, ken naisubli paapn iti eskwelaan iti estudyante, ti eskwelaan ken iti 

distrito ti eskwelaan ket madi da nga mangiruar kadagiti nagan, address, ken telephone listing iti estudyante paapan kadagiti 
military recruiters nu awan iti nakasurat nga pammalubos iti kalipikado nga estudyante wenno iti nagannak/legal nga 
tagabantay. 
 
Tapno mairugi iti “opt out” nga kiddaw, daytoy nga form ket kasaapulan nga makompleto ken mapirmaan iti 
nagannak/legal nga tagabantay iti estudyante WENNO iti kalipikado nga estudyante. 

 
Nagan ti Estudyante (maidawat nga i-printa)  _____________________________________________ 

 
Eskwelaan  _____________________________________________ 

 
Petsa  _____________________________________________ 

 
I-tsek iti usto nga kahon: 

 

 Kas maysa nga nagannak/legal nga tagabantay daytoy nga estudyante, ipakat ko iti kalintegak nga ag-“opt out” 
tapno maiturong iti eskwelaan iti estudyante wenno distrito ti eskwelaan nga madi da iruwar iti nagan, address, ken 
telephone listing paapan kadagiti military recruiters nu awan iti nakasurat nga pammalubos ko. 
 
Maawatak nga nu madi nak ag-“opt out”, iti impormasion ko ket maited kadagiti military recruiters nu ikiddaw da. 
 

Pirma iti Nagannak/Legal nga Tagabantay  _____________________________________________ 
 

Nai-printa nga nagan iti  Nagannak/Legal nga Tagabantay  _____________________________________________ 
 

 
WENNO 

 
 Kas maysa nga kalipikado nga estudyate, ipakat ko iti kalintegak nga ag-“opt out” tapno maiturong iti eskwelaak 

wenno distrito ti eskwelaan nga madi da iruwar iti nagan, address, ken telephone listing ko paapan kadagiti military 
recruiters nu awan iti nakasurat nga pammalubos. 

 
Maawatak nga nu madi nak ag-“opt out”, iti impormasion ko ket maited kadagiti military recruiters nu ikiddaw da. 

 
                                            Pirma iti Kalipikado nga Estudyante  _____________________________________________ 

 
 

 
ID # ti Estudyante  _____________________________________________ 

            Usaren laeng ti Ekwelaan 

School Code  _____________________________________________ 
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