Form SP/VR

Form para iti Panagiruwar Kadagiti
Publication/Audio/Video Ti Estudyante

State of Hawaii
Department of Education

Daytoy nga form ket form sukatan na amin nga napalabas nga Pammalubos iti Estudyante nga Ma-Videotape/Ma-record, Mangaramid
iti Baro nga Kopya ken Dagiti Forms para iti Panagiruwar kadagiti Publication/Audio iti Estudyante.
Pakaammo: Daytoy nga form ket madi nga agaplikar iti panagaramid wenno panagusar kadagiti digital wenno print media dagiti estudyante para iti gandat iti panagsukisok,
kairaman dagiti kasapulan para iti post-secondary degree. Para iti adadu pay nga impormasion bisitaen iti: http://bit.ly/HIDOEdata-research.

Tapno maprotektaran iti kalintegan iti estudyante maipapan iti kinapribado kas nakasurat ayan iti Family Educational Rights and Privacy
Act (FERPA) ken iti Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), dagiti nagannak/tagabantay wenno kalipikado nga estudyante
(dagiti agtawen 18 pangato) ket maikiddaw kanyada nga ikkan iti pammalubos iti Hawaii State Department of Education (HIDOE) nga
mangaramid wenno mangusar kadagiti digital wenno print media iti nagan, boses, langa iti estudyante wenno imahe dagiti aramid iti
estudyante para iti gandat nga kas nailawlawag ditoy nga form.
Ited ko iti pammalubos ken iti HIDOE tapno mangaramid wenno mangusar kadagiti media maipapan iti anak ko (nu
nagannak/tagabantay) / kanyak (nu kalipikado nga estudyante) wenno dagiti aramid ti anak ko/aramidko a kas naibaga iti akin-ngato –
nga mabalin nga kairaman ngem madi nga limitado kadagiti video ken audio recording, letrato, ken imahe – para kadagiti sumaganad
nga legal nga gandat nga maipapan iti edukasyon:

Publication ayan iti website iti HIDOE wenno ayan iti print wenno daduma nga media (kitaen iti akin likod nga panid para
kadagiti ehemplo)

Propesyonal nga panag-rang-ay dagiti HIDOE staff, kairamanan dagiti peer ken advisory observations

Panagsanay ti HIDOE, kairamanan ngem madi nga limitado kadagiti programa para iti panagsagana
Maawatak nga iti panagiwaras kadagitoy nga media ket mabalin nga kairamanan iti print, online, wenno digital media, ken open-circuit
broadcast, closed-circuit, wenno cable television transmission ayan iti uneg wenno ruwar iti State of Hawaii.
Maawatak nga awan iti maganansyak, pinansyal man wenno sabali pay, manipod iti HIDOE para iti panagusar na kadagitoy nga media,
para iti umununa man wenno dagiti sumaruna nga transmission wenno playback.
Maawatak nga iti panagited ko iti pammalubos ket kairamanan iti potensyal nga peggad iti panagawan iti kinapribado. Ibagak ngarud
itatta nga iti HIDOE ket madi masingir para iti anyaman nga obligasyon nga rumsua manipod wenno maikonekta iti panagaramid wenno
panagusar kadagitoy nga media.
Maawatak nga iti pammalubos nga naited ket para iti intero nga biyag iti dayta nga media. Ibbatak amin nga panagtunton para iti media
nga pangititedak iti pammalubos.
Maawatak nga mabalin ko ibabawi iti pammalubos ko iti anyaman nga oras nga awanan iti negatibo nga pagbanagan babaen iti
panagipasa iti nakasurat nga statement paapan iti eskwelaan ti anak ko/eskwelaak. Maawatak nga iti panagibabawi iti pammalubos ket
madi na apektaran iti standingko/standing ti anak ko ayan iti eskwelaan, wenno anyaman nga publication wenno trabaho nga
mangususaren kadagitoy nga media nga nalpasen nga naaramid.
Maidawat nga i-tsek iti maysa:

Wen, umanamong nak kadagiti provisions iti
ngato ken ti HIDOE ket addaan
OR
Haan, ti HIDOE ket madi nga addaan

iti pammalubos ko nga mangaramid wenno mangusar
kadagiti digital wenno print media iti nagan, langa wenno
boses ti anakko/ko wenno imahe dagiti aramid ti anakko/ko
ekslubibo para iti gandat nga naibaga iti ibaba.

Daytoy nga form ket para laeng iti gandat nga maaramid kadagiti petsa a kas naibaga iti ibaba:

Nagan ti Estudyante (Maidawat nga Iprinta)

Nagannak/Tagabantay/Kalipikado nga Estudyante (Maidawat nga Iprinta)

Eskwelaan

Pirma iti Nagannak/Tagabantay/Kalipikado nga Estudyante

Gandat wenno Event

Dagiti Petsa iti Aktibidad

Gandat wenno Event katuloy
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Panagiruwar iti Publication/Audio/Video iti Estudyante

Babaen iti panagipaay mo iti pammalubos mo ken iti Hawaii Department of Education (HIDOE), dagiti nagan iti
estudyange ken/wenno langa, letrato, video, ken/wenno audio ket mabalin nga mausar kadagiti maikonekta iti
eskwelaan nga publication print ken analog/digital media iti HIDOE.
Dagiti ehemplo iti maikonekta iti HIDOE wenno maikonekta iti eskwelaan nga publications ket kairamanan
ngem madi nga limitado iti:












Maysa playbill, nga mangipakita iti papel iti estudyante ayan iti maysa nga drama production
Nagan ken letrato ayan iti annual yearbook
Honor roll wenno daduma pay nga listaan ti pamigbig ken dagiti programa
Programa iti panagturpos ken dagiti pakaammo
Programa wenno panid dagiti sports activity, kasla iti wrestling, panagipakita kadagiti kinadagsen ken
kinatayag dagiti estudyante
Newsletters ti eskwelaan
Audio ken video recording nga mangtiliw kadagita napateg nga tiempo, kasla iti seremonya iti
panagturpos ken May Day ken daduma pay nga programa para iti holiday wenno paspasamak ayan iti
eskwelaan
Dagiti letrato dagiti estudyante para iti panagusar iti classroom, teacher, ken HIDOE
Dagiti ammo nga opisyal nga aktibidad ken paspasamak (kasla iti panagtaray para ti student body
office, prom court, daduma pay)
Panagpartisipar kadagiti third-party vendors wenno organisasyon (kasla iti isponsoran iti Lion’s Club
nga contest, letrato dagiti estudyante, panagsakup iti news media iti event/aktibidad, daduma pay)

Dagiti estudyante nga teachers ayan iti Hawaii nga kasali kadagiti programa para iti panagsagana dagiti tagasuro ken dagiti staff ayan iti professional development courses iti uneg iti HIDOE ket mabalin nga addaan da iti
karbengan nga mangkita kadagiti trabaho dagiti estudyante ken/wenno daduma nga publication dagiti
estudyante bayat iti tiempo iti panagadal da.
Babaen iti panag-tsek iti “Wen” ken panagpirma iti Form para iti Panagiruwar kadagiti Publication/Audio/Video
ti Estudyante, dagiti nagannak, tagabantay, ken kalipikado nga estudyante ket ipaay da iti pammalubos da
para kadagiti publication item(s) kas nailawlawag ayan iti sango ayan iti “Gandat” para iti gandat iti HIDOE nga
madi mapagganansyaan ken/wenno maikonekta iti edukasyon.
Babaen iti panag-tsek iti “Haan” ken panagpirma iti Form para iti Panagiruwar kadagiti Publication/Audio/Video
ti Estudyante, ti HIDOE ken iti eskwelaan ket madi da nga i-publish wenno i-display dagiti letrato, nagan ti
estudyante, dagiti aramid da iti eskwelaan, ken anyaman nga recordings nga maikonekta iti “Gandat” kas
nailawlawag iti sango.
Nu iti nagannak, tagabantay, wenno kalipikado nga estudyange ket madi na nga inpasa iti napirmaan nga form
para iti panagiruwar wenno iti form ket napirmaan ngem awan iti naka-tsek ayan iti “wen” wenno “haan” nga
kahon, ti HIDOE wenno eskwelaan ket isubli da iti form tapno makompleto nga buo. Ti eskwelaan ket
kasapulan da nga aramiden amin nga posible nga nga maaramid tapno mapakaammoan iti
nagannak/tagabantay wenno kalipikado nga estudyante panggep iti aktibidad ken tapno makaala iti pirma ken
pammalubos.
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