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Abiso Sa Mga Mag-aaral sa Sekundaryang Paaralan at Mga Magulang/Tagapangalaga 
ng Mga Sekundaryang Mag-aaral

Kahilingan ng mga Military Recruiter para sa Impormasyon ng Mag-aaral

Hinihingi ng pederal na No Child Left Behind Act sa Department of Education (DOE) na magbigay ng pangalan, 
address, at numero ng telepono (kabilang ang hindi nakalistang numero) ng mga mag-aaral ng sekundaryang 
paaralan sa mga military recruiter kapag hiniling. Bagama’t tinutuon ng mga military recruiter ang kanilang 
pagsusumikap sa mga junior at senior sa mataas na paaralan, hinahayaan ng batas ang pangongolekta ng 
ganitong impormasyon mula sa malawak na kategorya ng mga “sekundaryang” mag-aaral. Tinutukoy ang 
mga mag-aaral sa sekundaryang paaralan bilang mga mag-aaral na naka-enroll sa mga middle, intermediate 
at mataas na paaralan. Nalalapat din ito sa mga paaralang nasa baitang 7 hanggang 12 sa mga kumbinasyon 
ng elementarya/sekundaryang paaralan (hal., K-7, K-8, K-9, K-11, K-12, 7-12).

Kung ayaw ng sekundaryang mag-aaral o ng magulang/tagapangalaga ng sekundaryang mag-aaral na ibigay 
ng DOE ang hinihiling na impormasyon sa mga military recruiter, dapat na “mag-opt out” ang sekundaryang 
mag-aaral o ang magulang/tagapangalaga sa pagbibigay ng ganoong impormasyon. Upang gawin ito, 
kailangang magsumite ng isang madaling basahin at nilagdaang nakasulat na kahilingan sa tanggapan ng 
paaralan. Nasa kahilingan dapat ang pangalan ng paaralan at ang pangalan at petsa ng kapanganakan 
ng mag-aaral. Bagama’t hindi kinakailangan ng batas, gumawa ang DOE ng isang “opt out” form para sa 
pagre-recruit sa militar upang bigyang-daan ang tugon mula sa mga mag-aaral o kanilang mga magulang/
tagapangalaga. Maaaring ma-download ang form na ito sa web page ng DOE sa http://doe.k12.hi.us.

Mayroon kang 10 araw ng trabaho (ang ibig sabihin ay sa tuwing bukas para sa negosyo ang tanggapan ng 
paaralan) pagkatapos mong matanggap ang abisong ito. Gayunpaman, tatanggapin ang mga kahilingan ng 
“pag-opt out” anumang oras sa school year. Kung pumasok ang isang kahilingan pagkatapos maibigay ng 
militar sa Inter-Service Recruitment Council (IRC) ang mga listahan ng mag-aaral, malalapat ang kahilingan 
ng pag-opt-out sa mga listahang isusumite ng HIDOE sa IRC sa hinaharap.

Magtatago ang paaralan ng kopya ng iyong kahilingan sa talaan. Kung naihain sa paaralan noong nakaraang 
school year ang isang “pag-opt out” para sa mga military recruiter, igagalang ang kahilingang ito 
hanggang sa umalis sa Hawaii DOE public school system ang mag-aaral o hanggang sa bawiin ng 
nagsumite ang kahilingan ng “pag-opt out.”

Kung hindi nag-opt out o humiling ng hindi pagsiwalat ang mag-aaral ng sekundaryang paaralan o ang 
magulang/tagapangalaga ng mag-aaral, ibibigay sa mga military recruiter ang impormasyon ng mag-aaral 
gaya ng kinakailangan ng batas.

Mababasa sa 14 na wikang hindi Ingles ang mga pagsasalin ng dokumentong ito. 
Makikita ang mga pagsasalin online sa http://ferpa.k12.hi.us
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