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Anchorage School District
MAHALAGANG MGA KARAPATAN PARA SA MGA MAGULANG NA MAY
KINALAMAN SA MGA SURVEY SA ESTUDYANTE
5530 E. Northern Lights Blvd.

Anchorage, AK 99504-3135 (907) 742-4607
Ang Federal Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), 20 U.S.C § 1232h, ay nag-uutos sa
Anchorage School District to abisuhan kayo at kunin ang pahintulot na payagan ang inyong anak na
lumahok sa ilang mga gawaing pampaaralan. Ang mga gawaing ito ay kinabibilangan ng isang survey sa
estudyante, pag-aanalisa o ebalwasyon na may kinalaman sa isa o higit pa sa sumusunod na walong mga
larangan (“mga survey na pinoprotektahan ang impormasyon”):
1. Politikal na pagkakasapi o mga paniniwala ng estudyante o magulang ng estudyante;
2. Mga problemang pangkaisipan o pangsikolohikal ng estudyante o pamilya ng estudyante;
3. Sekswal na gawain o mga kilos;
4. Ilegal, lumalabag sa pamantayan ng lipunan, nagsasabit sa sarili, o nakakahiyang ugali;
5. Kritikal na mga pagtantiya sa iba kanino may malapit na pampamilyang ugnayan ang mga
respondente;
6. Legal na kinilalang mga espesyal na relasyon, tulad ng sa mga abogado, doktor, o mga ministro;
7. Mga gawaing panrelihiyon, pagkakasapi, o mga paniniwala ng estudyante o mga magulang; o
8. Kita, maliban sa iniuutos ng batas upang mapagpasyahan ang kaangkupan sa programa.
Ang Alaska State Statute at ang patakaran ng Lupon ng Anchorage School District ay may mga rekisito
din ukol sa mga survey na nangangailangan ng pahintulot ng magulang.
Batay sa Alaska State Statute, AS 14.03.110:
Kinailangan ang permiso ng magulang para sa mga survey na nagtatanong ng impormasyon ukol sa
pampersonal o pampribadong mga bagay-bagay ng pamilya ng estudyante na hindi bagay na
pampublikong rekord o sakop ng obserbasyon ng publiko.
• Ang mga magulang/tagapangalaga ay maaaring magbigay ng “sumasaklaw sa lahat”
(blanket) na permiso, isang beses bawat taon, para sa kanilang estudyante na lumahok sa mga
survey na hindi magbibigay ng pangalan na nangangailangan ng pahintulot ng magulang.
• Para sa anumang survey na magbibigay ng pangalan at nangangailangan ng pahintulot ng
magulang, kukunin ng District (Purok) ang nakasulat na permiso mula sa magulang o
tagapangalaga ng estudyante bago ibigay ang survey.
• Bukod pa, sa lahat ng mga survey na nangangailangan ng permiso, bibigyan ang magulang ng
paunawa at isang pagkakataon na repasuhin nang di bababa sa dalawang linggo bago ibigay
ang survey.
Batay sa patakaran ng District Board (Lupon ng Purok):
1. Bawat taon, maaaring humingi ang Purok ng taunang permiso ng bawat magulang/tagapangalaga
para sa pagsali ng kanilang mga anak sa mga survey na hindi magbibigay ng pangalan.
2. Para sa mga survey na magbibigay ng pangalan at nangangailangan ng permiso ng magulang,
magbibigay ang District ng form ng permiso na ibabalik ng mga magulang/tagapangalaga at ang
form ng permiso ay dapat ibalik nang di-bababa sa dalawang linggo bago ang pagbibigay ng
survey.
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Ang sumusunod na dalawang survey ay hindi nangangailangan ng permiso ng magulang. Magbibigay
ang District ng paunawa sa pamamagitan ng newsletter ng inyong paaralan, website ng paaralan, mga
email, at/o iba pang paraan nang di-bababa dalawang linggo bago ang pagbibigay ng mga survey. Ang
anumang mga survey na naka-iskedyul pagkatapos ng simula ng taon ng panuruan na hindi
nangangailangan ng permiso ng magulang ay susunod sa katulad na mga pamamaraan ng pag-aabiso.
1. Survey sa Estudyante ukol sa Klima at Pagiging Konektado
Mga Petsa:
Enero 15 – Pebrero 22, 2013
Mga Grado:
Ikatlo hanggang Ikalabindalawa
2.Survey ukol sa Palaro/Interes sa Mga Aktibidad
Mga Petsa:
Oktubre 9 – Nobyembre 16, 2012
Mga Grado:
Ikaapat hanggang Ikalabindalawa
Mga Survey sa 2012-2013 na Sakop ng Form ng Taunang Permiso
Ang sumusunod na survey ay itinakda sa panahon ng 2012-2013 taon ng panuruan. Sa pamamagitan ng
paglagda sa sumusunod na Form ng Taunang Permiso sa Survey, ang inyong estudyante ay
maaaring lumahok sa survey na ito. Kung ang inyong anak ay pinili upang lumahok, bibigyan kayo ng
paunawa nang di-bababa sa dalawang linggo bago ang survey. Ang paunawang ito ay magpapaliwanag
kung paano ibigay ang survey, paano gamitin ang mga resulta, at paano kayo makapag-akses sa
talatanungan o sa survey, at paano tanggalin ang inyong permiso kung nais ninyo sa panahong iyon.
1 .Survey ukol sa Positibong Pag-unlad ng Kabataan
Mga Petsa:
Setyembre-Oktubre, 2012 at Abril-Mayo 2013
Mga Grado:
Mga Estudyanteng Konektado sa Militar ng Bartlett at Eagle River High School—
ikasiyam hanggang ikalabindalawang grado
Survey sa Mapanganib na Asal ng Kabataan
Mga Petsa:
Enero-Marso, 2013
Mga Grado:
Ikasiyam hanggang Ikalabindalawa
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FORM NG TAUNANG PERMISO SA SURVEY
2012-2013 Taon ng Panuruan
Aking naiintindihan na ang Anchorage School District ay maaaring magbigay, o papahintulutang
magbigay, ng survey na hindi magbibigay ng pangalan na nangangailangan ng permiso ng
magulang. Aking naiintindihan na bilang magulang o legal na tagapangalaga ng estudyanteng
ito, maaari kong repasuhin ang anumang mga kagamitan sa survey at pasyahan ang kaangkupan
ng survey kaugnay sa aking estudyante. Maaari kong alisin ang aking estudyante mula sa
pagbibigay ng survey.
Nakalimbag na pangalan ng estudyante:
Paaralan:
ID ng Estudyante:
Grado sa 2012-2013 taon ng panuruan:
Nakalimbag na pangalan ng magulang/legal na tagapangalaga:
Lagda ng magulang/legal na tagapangalaga:
Aking ibinibigay ang aking pag-apruba na ibigay ang survey na hindi magbibigay
ng pangalan sa aking anak sa taong ito. Aking naiintindihan na ang mga survey na hindi
magbibigay ng pangalan ay maaaring magtanong ukol sa pribadong mga bagay, gaya ng
ipinaliwanag sa Mahalagang Mga Karapatan para sa Mga Magulang Na May Kinalaman
sa Mga Survey sa Estudyante (Important Rights for Parents Concerning Student
Surveys). Aking naiintindihan na maaari kong repasuhin ang survey na magsisimula nang
hindi bababa sa dalawang linggo bago ang pagbibigay, at maaari kong paalisin ang aking
anak sa panahong iyon kung nais ko. At higit kong naiintindihan na maaari kong pawalan
ng bisa anumang oras ang taunang permiso na ito.
Hindi ko ibinibigay ang aking pagpayag na ibigay sa aking anak ang anumang
survey na hindi magbibigay ng pangalan na magtatanong ukol sa pampersonal o
pampribadong mga bagay-bagay ukol sa pamilya ng estudyante sa panahon ng 20122013 taon ng panuruan.
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Anchorage School District

Form para sa Pagpapalabas sa Media
Communications
5530 E. Northern Lights Blvd.
Anchorage, AK 99504-3135 (907) 742-4153
Kailangan namin ang permiso ng estudyante at magulang upang gamitin ang
letrato, boses, at/ o pangalan ng isang tao sa iba't ibang proyektong pang-media.
Mangyaring basahin ang sumusunod, at saka petsahan at lagdaan kung saan
tinukoy. Salamat.
❏ Oo – Pumapayag ako. Para sa at sa pagsaalang-alang sa pagkakataon at
pribilehiyo ng paglabas o paglahok sa isa o higit pang mga video o audio
recording, sound track, pelikula, letrato, o nakasulat na artikulo, aking
pinapahintulutan ang paggamit at pag-edit niyon at kinakalagan sa
pananagutan ang Anchorage School District at ang mga empleyado nito at
mga ahente mula sa anuman at lahat ng paghahabol na magbubunga mula sa
kagayang paggamit at pag-edit sa media ng Purok (District), at paggamit,
pagbenta, pag-edit at pagpapalabas sa mga pahayagan, mga istasyon ng radyo
at telebisyon; at paggamit sa Internet.
❏ Hindi – Hindi ako pumapayag sa paggamit na hindi para sa ASD ng letrato,
boses at/o pangalan ng aking anak sa iba't ibang proyektong pang-media.
Paligsahan/Aktibidad: ___________________________________________________
Pinetsahan:_________________________________________________, 20_________
(araw, buwan)
Pangalan ng Estudyante: _________________________________________________
Lagda ng Estudyante: ____________________________________________________
Pangalan ng magulang o tagapangalaga: ___________________________________
Lagda ng magulang o tagapangalaga: ______________________________________
Kinailangan ang lagda ng magulang o tagapangalaga kung ang kalahok ay mas bata sa
18 taong gulang.
Zangle default: Denied
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Mga Form para sa Pagpapalabas ng Estudyante sa Media
Hindi Kailangan ang Nilagdaan ng Magulang na Pagpapalabas sa Media
kapag:
§
§

Pagleletrato at pagbi-video tape ng di-pinapangalanang estudyante na
lumahok sa karaniwang mga gawaing pansilid-aralan/ pampaaralan
Pagleletrato, pagbi-videotape o pag-iinterbyu sa mga estudyante sa mga
paligsahan na bukas sa publiko, gaya ng mga paligsahan na kaugnay ng
musika, teatro o palaro

PALAGING kailangan ang Nilagdaan ng Magulang na Pagpapalabas sa
Media kapag:
§
§
§

§

Ini-interbyu ang mga estudyante o kikilalanin sa pangalan sa isang letrato/
artikulong pambalita
Ang isang indibidwal na (mga) estudyante ay ang pokus ng kuwento
Pagleletrato, pagbi-videotape o pag-iinterbyu sa mga estudyante na nasa mga
klase / serbisyo ng espesyal na edukasyon o ilang sinadyang mga programa
(droga/ alkohol, detalye ng detensyon/ trabaho, iba pa)
Pakiramdam ninyo na ang letrato, videotape o interbyu ay maaaring gamitin
sa isang negatibong paraan

Ano ang gagawin kung gagawa ang media ng hindi nakatakdang pagdalaw:
§
§
§

§

Ang mga punong-guro ay hinihimok na makipag-usap sa media ukol sa mga
regular na paligsahan, aktibidad o usapin sa kanilang mga paaralan.
Maaaring ipagbawal ng mga punong-guro ang pagleletrato, pagbi-video
tape at pag-iinterbyu sa mga estudyante at kawani sa paligid ng paaralan
kung makakaabala ito sa proseso ng edukasyon.
Kung hindi mabuti ang kinikilos ng reporter /tagakuha ng letrato, o
naghahabol ng isang kuwento kung saan kayo ay hindi komportable sa
pakikipagtulungan sa kanya, tawagan ang Communications Office, sa 7424153
Sa kaganapan ng isang malubhang aksidente o tungkol sa mga isyu ng
krimen, abuso sa bata, iba pa, tawagan ang Communications Office (7424153) at ang naaangkop na tanggapan ng sangay upang maihanda ang isang
pamamaraan sa paghawak sa mga katanungan ng media.
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Anchorage School District
Pagpapalabas ng Impormasyon sa
Direktoryo ng Estudyante
5530 E. Northern Lights Blvd.
Anchorage, AK 99504-3135 (907) 742-4607

Mahal na Mga Magulang/Tagapangalaga,
Bilang isang magulang (o isang estudyante na 18 taong gulang o higit), may karapatan ka na
ipagbawal ang Pagpapalabas ng Impormasyon sa Direktoryo ng Estudyante tungkol sa iyong
estudyante.
Ano ang Impormasyon sa Direktoryo ng Estudyante?
Ang “Impormasyon sa Direktoryo ng Estudyante” (Student Directory Information) ay
impormasyon ukol sa mga estudyante na maaaring ilabas ng Anchorage School District (ASD)
upang malaman ang enrolment at upang mailathala ang mga tagumpay at gawain ng estudyante.
Kabilang sa mga halimbawa ng publikasyon ang:
• Isang programa ng pagpapalabas ng dula na naglalahad sa papel ng iyong estudyante sa
isang produksiyon ng dula
• Ang taunang yearbook
• Honor roll o ibang mga talaan ng pagkilala
• Mga programa sa pagtatapos
• Mga pilyego ukol sa mga gawaing pang-isport, gaya ng para sa wrestling, na naglalahad
ng timbang at taas ng mga kasapi ng koponan
Ang impormasyon ukol sa direktoryo ay maaari ring hilingin mula sa ASD ng mga vendor na
nauugnay sa edukasyon, mga kolehiyo, o mga recruiter ng sundalo na nais ang impormasyong
pangkontak ukol sa mga estudyante sa mataas na paaralan ng ASD. Ang pagpapalabas sa
panlabas na mga organisasyon, ay kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa, mga kompanyang
gumagawa ng mga class ring o naglalathala ng mga yearbook.
Anong Mga Kategorya ng Impormasyon Ang Inilalakip?
Tinukoy ng Purok (District) ang sumusunod na impormasyon bilang impormasyon ukol sa
direktoryo. (Tingnan ang School Board Policy 368.4 para sa karagdagang mga detalye)
•
•
•
•
•

Pangalan ng Estudyante
Address
Mga Numero ng Telepono
E-mail Address
Taon ng Kapanganakan

• Sitwasyon sa Enrolment
• Mga Petsa ng Enrolment

•
•
•
•
•

Antas ng Grado
Mga Degree/Award/Honor
Pagiging Kwalipikado sa iskolarsip
Petsa ng Pagtatapos
Pangalan ng sekondaryang paaralan na pinakahuling
pinasukan
• Paglahok sa opisyal na kinilalang mga gawain at
isport
• Taas at timbang mga mga kasapi ng
interskolastikong pang-atletang mga koponan
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Ano-ano Ang Iyong Mga Karapatan Bilang isang Magulang (o Estudyanteng 18 taong
gulang o Higit)?
Ang Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), isang pampederal na batas, ay naguutos na ang ASD, na may ilang mga eksepsiyon, na kunin ang iyong nakasulat na pagsang-ayon
bago ang pagpapalabas ng personal na makapagpapakilalang impormasyon mula sa pangedukasyong rekord ng iyong estudyante. Gayon pa man, maaaring ipalabas ng ASD sa wastong
paraan ang itinalagang “impormasyon ukol sa direktoryo” nang walang nakasulat na pag-ayon,
maliban kung tatanggi ka sa pagkompleto ng form na ito.
Dagdag pa, ang batas ng pederal ay nag-uutos sa ASD na magbigay sa mga recruiter ng sundalo,
batay sa kahilingan, ng tatlong pirasong impormasyon ukol sa direktoryo – mga pangalan, mga
address, at mga listahan ng mga numero telepono, maliban kung tatanggi ka sa pagkompleto ng
form na ito. Ang batas ng estado ay nag-uutos sa ASD na magbigay ng pangkontak na
impormasyon ng mga estudyanteng tumigil sa pag-aaral sa mataas na paaralan sa Alaska Youth
Academy, isang programa para sa mga estudyante na tumigil sa pag-aaral upang makatapos sa
kanilang pag-aaral at makakuha ng diploma sa mataas na paaralan o GED. Maaari kang
tumanggi sa pagsisiwalat na ito sa pamamagitan ng pagkompleto ng form na ito. Ang
pagsisiwalat kaugnay ng Alaska Performance Scholarship ay iniuutos ng batas at hindi ka
makakatanggi sa pagsisiwalat na ito.
Pagpapalabas ng Impormasyon sa Pagka-kwalipikado sa Iskolarsip
Ang batas ng Estado ay nag-uutos din sa ASD na magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakwalipikado ng mga senior sa mataas na paaralan para sa Alaska Performance Scholarships at
University of Alaska Scholarships. Bukod pa sa pangkontak na impormasyon, ang mga
pamantayan sa pagka-kwalipikado na ipapalabas sa Estado ng Alaska o sa University of Alaska
ay maaaring kabibilangan ng average ng puntos ng marka, mga iskor sa isinapamantayang
pagsusulit, at sitwasyon sa kasalukuyang enrolment. Maaari kang tumanggi na isiwalat ang
impormasyon sa pagka-kwalipikado sa mga programang ito sa pamamagitan ng pagkompleto
ng form na ito.
Maaaring ilabas ng mga opisyal ng paaralan ang impormasyon ukol sa direktoryo, batay
sa itinakda sa taas, tungkol sa isang estudyante nang hindi muna kunin ang pagsang-ayon
ng magulang, maliban kung tumanggi ka sa paglagda at pagbalik nitong form ng
Pagpapalabas ng Impormasyon ukol sa Direktoryo ng Estudyante.
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Anchorage School District
Pagpapalabas ng Impormasyon sa
Direktoryo ng Estudyante
Lahat ng Estudyante sa K-12
_____OO _____ HINDI Pahintulutan ang Pagpapalabas ng Impormasyon sa Direktoryo para sa sumusunod na uri ng mga
publikasyon:
• Isang programa ng pagpapalabas ng dula na naglalahad sa papel ng iyong estudyante sa isang
produksiyon ng dula
• Taunang yearbook
• Mga pilyego ukol sa gawaing pang-isport, gaya gaya ng para sa wrestling, na naglalahad ng
timbang at taas ng mga kasapi ng koponan at pang-atletang mga programa
• Para sa pagkilala ng mga award, mga tagumpay, mga sertipiko o Honor Roll
Lahat ng Estudyante sa Mataas na Paaralan
_____OO _____ HINDI Pahintulutan ang Pagpapalabas ng Impormasyon sa Direktoryo para sa sumusunod na uri ng mga
gawain na may kaugnayan sa pagtatapos
• Inilathalang mga Talaan ng Pagtatapos
• Mga Vendor para sa Mga Class Ring at Mga Letrato
• Mga kahilingan mula sa panlabas na mga ahensiya na kumilala sa Mga Nagtapos na may mga
sulat at sertipiko.
_____OO _____ HINDI

Pahintulutan ang Pagpapalabas ng Impormasyon sa Direktoryo (pangkontak na impormasyon ng
Estudyante) sa Kolehiyo/Unibersidad

_____OO _____ HINDI

Pahintulutan ang Pagpapalabas ng Impormasyon sa Direktoryo (pangkontak na impormasyon ng mga
estudyante na tumigil sa pag-aaral) sa Alaska Challenge Youth Academy

_____OO _____ HINDI

Pahintulutan ang Pagpapalabas ng Impormasyon sa Direktoryo sa Mga Recruiter ng Sundalo

_____OO _____HINDI

Pahintulutan ang Pagpapalabas ng impormasyon sa Pagka-kwalipikado sa Iskolarsip sa Estado ng
Alaska o University of Alaska. Maliban kung pipiliin mo ang OO, ang pagka-kwalipikado ng iyong
estudyante para sa University of Alaska Scholarships ay hindi maaaring isiwalat sa samahan na
nagbibigay ng programang pang-iskolarsip.

Impormasyon ukol sa Estudyante: Kinailangang mga bahagi (*)
*Pangalan ng Estudyante (Pakilimbag)

______________________________________________________________________

*Pangalan ng Magulang/Guardian (Pakilimbag) __________________________________________________________________
*Lagda ng Magulang/Guardian

______________________________________________________________________

*Petsa ng Paglagda
	
  

______________________________________________________________________
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Anchorage School District
Kasunduan para sa Estudyanteng Tagagamit ng Internet
5530 E. Northern Lights Blvd.
Anchorage, AK 99504-3135 (907) 742-4607

Mahal na Magulang o Tagapangalaga,
Nagagalak kaming ihandog sa mga estudyante ng Anchorage School District ang akses sa computer network ng Purok (District) para
sa akses sa internet. Upang makakuha ng akses sa internet, kailangang makakuha ang lahat ng estudyante ng pahintulot ng magulang
at kailangang lagdaan at ibalik ang form na ito sa opisina ng paaralan.
Ang akses sa internet ay makapagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na saliksikin ang libo-libong mga aklatan, mga database,
at mga bulletin board habang nakipagpalitan ng mga mensahe sa mga tagagamit ng Internet sa buong mundo. Dapat alam ng mga
pamilya na ang ilang mga materyal na naaakses sa internet ay maaaring naglalaman ng mga aytem na ilegal, nakakasira ng puri, diwasto o posibleng hindi kanais-nais. Habang ang ating layunin sa pagbibigay ng akses sa Internet ay upang madagdagan ang pangedukasyong mga layunin at minimithi, maaaring maghanap ang mga estudyante ng mga paraan upang maakses ang ibang mga
materyal. Naniniwala kami na ang mga benepisyo sa mga estudyante mula sa akses sa Internet, sa uri ng mga mapagkukunan ng
impormasyon at mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan, ay higit pa sa anumang mga disbentaha. Ngunit sa huli, ang mga
magulang at tagapangalaga ng mga menor de edad ay responsable sa pagtatakda at pagpapabatid ng mga pamantayan na dapat sundin
ng kanilang mga anak sa paggamit ng media at mga mapagkukunan ng impormasyon.
Mga Karapatan at Responsibilidad sa Internet ng Purok (District) at E-mail
Ang mga estudyante ay inaasahang kumilos sa isang maingat at responsableng paraan kapag nag-aakses sa mga serbisyo ng
network.
Ang mga estudyante ay responsable para sa magandang asal sa mga computer network ng paaralan tulad ng ginagawa nila sa silidaralan o sa pasilyo ng paaralan. Ang mga komunikasyon sa network ay karaniwang pampubliko ang uri. Umiiral ang pangkalahatang
mga tuntunin ng paaralan para sa asal at mga komunikasyon. Ang network ay ibinigay sa mga estudyanteng magsasagawa ng
pananaliksik at makipag-usap sa iba. Kailangan ang pahintulot ng magulang at ang mga estudyante na walang kagayang pahintulot ay
responsable sa hindi pag-akses ng Internet sa paaralan. Ang akses ay isang prebilihiyo, at may kakabit na responsibilidad.
Ang mga indibidwal na tagagamit ng mga computer network ng Purok ay responsable sa kanilang asal at mga komunikasyon sa mga
network na iyon. Inaasahang tutupad ang mga tagagamit sa mga pamantayan ng Purok at gumalang sa mga kasunduang nilagdaan
nila.
Ang mga network storage area ay maaaring ituring na tulad ng mga locker ng paaralan. Maaaring repasuhin ng mga administrador ang
mga file at mga komunikasyon upang mapanatili ang integridad ng sistema at matiyak na ginagamit nang responsable ang sistema.
Dapat hindi aasa ang mga tagagamit na ang mga file na nakaimbak sa mga server ng purok ay palaging pribado.
Batay sa kawastuhan, igagalang ang kalayaan sa pagsasalita at akses sa impormasyon. Sa panahon ng pasukan, ang mga guro ng mas
batang mga estudyante ay gagabay sa mga estudyante patungo sa wastong mga materyal.
Hindi pinapahintulutan ang sumusunod:
• Pagpapadala o pagpapakita ng mga hindi kanais-nais na
mensahe o mga larawan
• Paggamit ng malalaswang pananalita
• Panggigipit, pang-iinsulto, o pang-aatake sa iba
• Paglabag sa mga batas ng copyright

•
•
•
•
•

Pagpasok ng walang pahintulot sa mga folder, trabaho
o file ng iba
Paggamit ng network para sa mga layuning
pangnegosyo
Sinadyang pinsala sa hardware o software
Paggamit ng mga computer ng Purok para sa ilegal na
mga gawain
Paggamit ng password ng iba

Ang paglabag ay maaaring magbunga ng pagkawala ng akses pati na rin ng iba pang pandisiplina o legal na
hakbang. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Mga Patakaran ng School Board at ang dokumento ng
mga Karapatan at Responsibilidad ng Estudyante ng ASD.

Information Technology

Student Internet User Agreement IT #102 - Tagalog

5/2011

OFFICE USE ONLY: STUDENT ID______________________________ SCHOOL NAME ________________________________ SCHOOL CODE_________
Zangle Default is Granted

Anchorage School District

	
  

Kasunduan para sa Estudyanteng Tagagamit ng Internet
	
  
Ang Anchorage School District ay hindi mananagot sa anumang pinsala o kasiraan na maaaring makamtan ng isang tagagamit
bilang bunga ng anumang di-wastong impormasyon na maaaring makuha ng tagagamit sa pamamagitan ng Internet. Sa
pagpasok sa Kasunduan ng Tagagamit na ito, sumasang-ayon ang tagagamit na matatali nitong pagpapalaya sa pananagutan at
pagtalikod sa anuman at lahat ng karapatan upang igiit ang paghahabol na maaaring lalabas dahil sa paggamit ng Internet. (6
AAC 96.400-420)
**************************************************
Bilang isang tagagamit ng network ng Anchorage School District Computer, sumasang-ayon ako na sumunod sa mga tuntunin
na nakasaad sa likod na pahina ng form na ito ukol sa komunikasyon sa network, habang iginagalang ang may kaugnayang mga
batas at limitasyon.
Impormasyon ukol sa Estudyante:
ID# ng Estudyante

Grado

Pangalan ng Estudyante (Pakilimbag)
Lagda ng Estudyante

Petsa

	
  
Aking nabasa ang Kasunduan para sa Estudyanteng Tagagamit ng Internet at bilang magulang o legal na tagapangalaga ng
menor de edad na estudyante na lumagda sa taas, aking binibigyan ng pahintulot ang estudynte na mag-akses sa mga serbisyo
ng network ng computer gaya ng electronic mail sa Internet. Aking kinikilala na imposible para sa Anchorage School District
na limitahan ang akses sa lahat ng kontrobersiyal na mga materyal. Aking ibinibigay ang aking pahintulot na mag-akses ang
aking anak sa Internet at ilathala ang impormasyon sa mga pahina ng web (maliban sa mga address ng bahay at mga numero ng
telepono) at pinapatunayan na ang impormasyong nilalaman ng form na ito ay wasto. Maaari kong pawalan ng bisa anumang
oras ang pahintulot na ito sa pamamagitan ng pag-abiso sa paaralan ng estudyante sa pamamagitan ng panulat
Impormasyon ukol sa Magulang/Tagapangalaga:
Pangalan ng Magulang/Tagapangalaga (Pakilimbag)
Lagda ng Magulang/Tagapangalaga

Petsa

	
  
	
  
Magulang/Guardian ng Estudyante na nasa Pang-elementaryang Edad:
Sumasang-ayon ako na talakayin ang mga inaasahan at mga responsibilidad na binalangkas sa kasunduang ito sa aking
estudyanteng nasa pang-elementaryang edad sa halip ng kanyang lagda. _______	
  (Inisyal)	
  	
  	
  

Information Technology

Student Internet User Agreement IT #102 - Tagalog

5/2011

