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Thông báo tới Học sinh cấp Hai và Phụ huynh/ Người giám hộ của Học sinh cấp Hai
Thông tin về Yêu cầu Tuyển dụng Học sinh của Quân đội

Đạo luật liên bang Quan tâm tới Mọi Trẻ em yêu cầu Sở Giáo dục (DOE) cung cấp theo yêu cầu của 
các nhà tuyển dụng quân sự tên, địa chỉ, và số điện thoại (kể cả số chưa được liệt kê) của các học sinh 
cấp hai. Mặc dù các nhà tuyển dụng quân sự tập trung vào các học sinh năm nhất hoặc năm hai trường 
cấp ba, bộ luật cho phép thu thập thông tin từ danh mục lớn học sinh ‘cấp hai’. Học sinh cấp hai được 
định nghĩa là học sinh đã đăng ký học trung học, trung cấp, vào phổ thông trung học. Từ này được 
áp dụng với học sinh từ lớp 7 tới lớp 12 trong các trường liên cấp một/ hai (ví dụ, K-7, K-8, K-9, K-11, 
K-12, 7-12).

Nếu bất kỳ học sinh cấp hai hay phụ huynh/ người giám hộ nào không muốn DOE cung cấp các thông tin 
được yêu cầu này thì phải “chọn không tham gia” cung cấp thông tin này. Để thực hiện, họ phải nộp đơn yêu 
cầu rõ ràng có chữ ký cho văn phòng nhà trường. Đơn yêu cầu phải bao gồm tên trường, tên học sinh và 
ngày tháng năm sinh. Mặc dù không yêu cầu chính thức nhưng DOE đã lập ra mẫu đơn “không tham gia” 
việc tuyển dụng quân sự để tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh hay người giám hộ phản hồi. Quý vị có 
thể tải mẫu đơn từ trang web của Sở Giáo dục tại http://doe.k12.hi.us.

Quý vị có 10 ngày làm việc (khi văn phòng nhà trường hoạt động) sau khi quý vị nhận được thông báo này 
để làm đơn bằng văn bản. Tuy nhiên, đơn yêu cầu ‘không tham gia’ sẽ được nhận vào bất kỳ thời  điểm nào 
trong suốt  năm học. Nếu bản yêu cầu này nộp sau khi các bản danh sách học sinh này đã được nộp cho 
Hội đồng Tuyển dụng Liên dịch vụ quân đội (IRC), yêu cầu không tham gia sẽ được áp dụng cho những bản 
danh sách trong tương lai HIDOE nộp cho IRC.

Nhà trường sẽ lưu một bản sao đơn đề nghị. Nếu một bản đề nghị “không tham gia” đối với việc tuyển 
dụng quân đội đã được nhà trường lưu trong năm học trước thì đơn đề nghị này sẽ được tôn trọng 
cho tới khi học sinh rời các trường công thuộc hệ thống trường của Sở Giáo dục bang Hawaii hoặc 
cho tới khi người nộp hủy đơn “không tham gia’ này.

Nếu học sinh trường trung học hoặc phụ huynh / người giám hộ của học sinh không chọn không tham gia 
hoặc yêu cầu không tiết lộ, thông tin học sinh sẽ được cung cấp cho các nhà tuyển dụng quân sự theo yêu 
cầu của pháp luật.

Bản dịch của tài liệu này có sẵn trong 14 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. 
Có thể truy cập bản dịch trực tuyến tại http://ferpa.k12.hi.us

Rev. 3/12, RS 12-1053 (Rev. of RS 11-1208)


