
Trung tâm hỗ trợ vốn chủ sở hữu 
Biểu mẫu đồng ý tiết lộ thông tin 

 

 
 
Tên của sinh viên                Ban đầu giữa  Họ của gia đình    Cấp 

 
Nếu cha mẹ sống tại cùng một địa chỉ, vui lòng liệt kê cả hai trong # 1. 

1.  

        Tên (những cái tên) 

 

        Địa chỉ 

 

        Thành phố, Tiểu bang Mã Bưu Chính 

 

        Điện thoại 

2. 

        Tên (những cái tên) 

 

       Địa chỉ 

 

      Thành phố, Tiểu bang Mã Bưu Chính 

 

        Điện thoại

 
Theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA), Trung tâm Hỗ trợ 
Công bằng (EAC) được phép tiết lộ thông tin từ hồ sơ giáo dục của học sinh với sự 
đồng ý của phụ huynh.  Vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp: 

☐ Có, tôi đồng ý tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến (các) 
cáo buộc của tôi vì những lý do được xác định bởi Hỗ trợ cổ phần Trung tâm 
(EAC), nếu thích hợp. Ủy quyền này sẽ vẫn có hiệu lực đối với năm học hiện tại. 

☐ Không, tôi không đồng ý tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan 
đến (các) cáo buộc của tôi vì những lý do được xác định bởi Hỗ trợ cổ phần 
Trung tâm (EAC), nếu thích hợp. 

 
 Chữ ký:  Ngày:  
 
Nếu không nhận được biểu mẫu này trong vòng 20 ngày theo lịch kể từ ngày có thư xác nhận, thì EAC sẽ 

không thể thu thập thông tin cụ thể liên quan đến học sinh của bạn. 
 
Gửi biểu mẫu này qua bất kỳ cách nào sau đây:  
 
Gửi thư & Địa chỉ đường phố                Số fax 501-682-7288   
Equity Assistance Center                                           
Division of Elementary and Secondary Education  
4 Capitol Mall, Box 25                             địa chỉ email ADE.EquityAssistance@ADE.Arkansas.gov 
Little Rock, AR 72201                                                                          
                                                

Equity Assistance Center 
501-682-4213 
https://dese.ade.arkansas.gov/Offices/legal/equity-assistance-center 
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