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State of Hawaii
Department of Education

Pormas para ti Panagiruwar ti
Publication/Audio/Video Ti Estudyante-Event

Daytoy nga pormas ket abakenna amin dagiti napalabas nga Pammalubos ti Estudyante tapno Ma-video/Ma-rekord, Makopya
dagiti Aramidna ken dagiti Pormas para ti Panagiruwar kadagiti Publication/Audio ti Estudyante.
Pakaammo: Daytoy nga pormas ket madi nga agaplikar para iti panagaramid iti digital wenno naka-print nga media dagiti
estudyante para kadagiti gandat ti panagsukisok (researsch), kairamanan dagiti requirements para iti post-secondary degree.
Para iti adadu pay nga impormasion bisitaen ti: http://bit.ly/HIDOERESEARCH wenno
http://www.hawaiipublicschools.org/VisionForSuccess/SchoolDataAndReports/HawaiiEdData/Pages/Data-Requests.aspx
Tapno maprotektaran dagiti kalintegan dagiti estudyante maipapan iti kinapribado kas nailista ayan iti Family Educational Rights and
Privacy Act (FERPA) ken ti Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), dagiti nagannak/tagabantay wenno dagiti kalipikado nga
estudyante (ag-edad 18 wenno nangatngato) ket makiddaw nga ikkanda ti Hawaii State Department of Educational (HIDOE) ti
pammalubos nga mangaramid ken/wenno mangusar kadagiti digital/electronic wenno naka-print nga media dagiti nagan, boses,
panagkaingas ti estudyante wenno dagiti imahe ti aramid ti estudyante para kadagiti gandat nga mailawlawag iti daytoy nga

I-tsek ti maysa:
WEN, umanamong nak iti akinngato nga
kondisyon ken ti HIDOE ket addaan
MADI, ti HIDOE ket awanan

ti pammalubos ko nga mangaramid wenno mangusar
kadagiti digital wenno naka-print nga media iti nagan,
boses, panagkaingas ko/ti anakko, wenno dagiti imahe
dagiti aramidko/aramid ti anakko nga para laeng iti
gandat ti edukasyon nga nakalista iti ibaba:

Daytoy ket balido para iti gandat wenno pasamak nga maaramid kadagiti petsa nga nakalista iti ibaba:
Gandat wenno Pasamak:

(Dagiti) Petsa iti Gandat wenno Pasamak:
Maawatak nga awan tu ti bayadan, kwarta man wenno sabali, ti HIDOE para iti panagusarna kadagitoy nga media,
parehas para iti umuna wenno dagiti maulit nga panagipatulod wenno panagipakita/panagipadengngeg.
Maawatak nga ti panagited ti pammalubos ket kairamanan ti potensyal nga peggad ti pannakaawan ti kinapribado.
Ipakaammok garud itatta nga ti HIDOE ket awanan ti anyaman nga basol nga agresulta manipod wenno
maikonekta iti panagaramid wenno panagusar kadagitoy nga media. Maawatak nga ti pammalubos ket maited
para iti entero nga biag ti media. Ibbatak ammin nga panagkanyak iti media nga ikkak pammalubos.
Maawatak nga mabalin ko ibabawi iti pammalubos ko iti anyaman nga oras nga awanan iti negatibo nga epekto
kanyak babaen iti panagi-sumite iti naisurat nga pamagbaga paapan iti eskwelaak/eskwelaan ti anakko. Maawatak nga
iti panagibabawi iti pammalubos ket madi na apektaran iti estadok/estado ti anakko ayan iti eskwelaan, wenno iti
anyaman nga publication wenno aramid nga agusar kadagitoy nga media nga naaramiden.

Nagan ti Estudyante (Maidawat ta I-imprinta)
Ikwelaan

Nagan ti Nagannak/Tagabantay/Kalipikado nga Estudyante (Maidawat ta
I-imprinta)

Pirma

Address ti Balay
Siudad, Estado, Zip Code

Petsa
RS 21-0479, (Rev. of RS 17-0924) January 2021

Panagiruwar ti Publication/Audio/Video ti Estudyante-Event (RS 21-0479)
Babaen ti panagited ti pammalubos mo para iti Hawaii Department of Education (HIDOE), ti nagan
ken/wenno panagkaingas, letrato, video ken/wenno audio ti estudyante ket mabalin nga mausar ayan
dagiti maikonekta iti eskwelaan nga publication print ken analog/digital media ti HIDOE.
Dagiti mabalin nga pagusaran ti HIDOE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maysa nga playbill, nga mangipakita iti papel ti estudyante iti produksyon ti drama
Tinawen nga yearbook
Honor roll wenno dagiti daduma nga listaan ti pammigbig ken dagiti programa
Dagiti programa ken palawag ti panaggraduar
Dagiti programa wenno listaan dagiti aktibidad nga sports, kas iti para ti wrestling,
mangipakita iti kinadagsen ken kinatayag ti estudyante
Dagiti newsletters ti eskwelaan
Rekording nga audio ken video tapno makatulong iti panagisuro iti usto nga panagtignay
Rekording nga audio ken video nga mangrekord kadagiti napipintas nga tiempo, kas iti
seremonya ti panaggraduar ken Lei Day ken dagiti daduma nga programa para ti holiday
wenno paspasamak iti eskwelaan.
Dagiti letraro ti estudyante para iti panagusar iti classroom, tagasuro, eskwelaan ken/wenno HIDOE
Dagiti opisyal nga aktibidad ken paspasamak
Panagsali kadagiti distance learning lessons wenno aktibidad ti eskwelaan

Dagiti estudyante nga maestra/maestro nga agparpartisipar kadagiti programa para iti panagsagana
kas tagasuro ken dagiti trabahador ayan dagiti professional development courses ayan iti HIDOE ket
mabalin nga maaddaan iti access kadagiti aramid ti estudyante ken/wenno dagiti daduma nga
publications ti estudyante bayat ti tiempo ti panagadal da.
Babaen ti panang-tsek iti “Wen” ken panagpirma iti Pormas para ti Panagiruwar ti
Publication/Audio/Video Ti Estudyante (RS 21-0479) dagiti nagannak, tagabantay, ken kalipikado nga
estudyante ket itedda ti pammalubos para kadagiti mabalin nga panagusar ti HIDOE kas nailawlawag iti
sango iti baba ti “Gandat wenno Pasamak” para kadagiti maikonekta iti madi-komersyal ken/wenno
edukasyon nga gandat ti HIDOE.
Babaen ti panang-tsek iti “Madi” ken panagpirma ti Pormas para ti Panagiruwar ti
Publication/Audio/Video Ti Estudyante (RS 21-0479), ti HIDOE ken ti eskwelaan ket madi da nga
agiruwar wenno agipakita kadagiti letrato, nagan ti estudyante, dagiti aramid da iti eskwelaan, ken
anyaman nga nakarekord nga maikonekta iti “Gandat ken Pasamak” kas nailawlawag iti sango.
Nu ti nagannak, tagabantay, wenno kalipikado nga estudyante ket madi da isubli iti napirmaan nga
pormas ti panagiruwar wenno nu iti pormas ket napirmaan ngem awan iti nai-tsek manipod ti kahon ti
“wen” wenno “haan”, ti HIDOE wenno ti eskwelaan ket isubli da iti pormas tapno kompleto nga malpas.
Ti eskwelaan ket kasapulanna nga aramiden iti amin nga mabalin nga panagpadas tapno
mapakaammoan ti nagannak/tagabantay wenno ti kalipikado nga estudyante maipapan iti aktibidad
ken tapno maala ti pirma ken pammalubos.

