
Universal Form 
Signature Verification of Receipt of Documents/Release of Information 

 

 
* Update your release preferences at any time by contacting your school office Revised:  July 2020 

Pangalan ng mag-aaral (Apelyido, Pangalan) Pangalan ng magulang (Apelyido, Pangalan) Baitang 

Tirahan Telepono Paaralan 

Lungsod, Zip Code Magulang/Tgapag-alaga \Teleponoe Guro (Sa Baitang K-5 only) 

Matapos suriin ang mga nakapaloob sa libreta ng mga magulang, mag-aaral at magulang/tagapag-alaga maaring muling suriin ang bawat seksyon, pirmahan ang 
huling seksyon, at ibalik ang kasulatan na ito sa paaralan. 

 
1. MGA PATAKARAN SA DISKRIMINASYON, PANANAKIT, PANANAKOT, AT PANG-
BUBULLY 

(Impormasyon para sa mga magulang: Seksyon B) 
Sa pamamgitan ng pag-lagay ng check sa bawat kahon at pagpirma sa sa ibaba, naiiitindihan ko ang 
mga sumusunod: 

 

Nabasa at naiitindihan ko at ng aking mag-aaral ang mga patakaran ukol sa Diskriminasyon at 
Pananakit. 
 

Naiintindihan naming ng aking mag-aaral ang mga kahihinatnan kapag siya ay 
lumabag sa mga patakaran. 
 

 Nabatid sa akin ang mga karapatang ito. 

  
3. PLANO SA PAG-DISIPLINA SA KASUOTAN UNIPORME (Impormasyon para sa mga 
magulang: Seksyon C) 

Tinatanggap at nabasa ko at ng aking mag-aaral ang plano sa disiplina sa uniporme, at 
nauunawaan naming ang mga kahihinatnan kung ang aking mag-aaral ay lalabag sa 
patakaran. 

 
4. KINAKAILANGAN SA KALUSUGAN (Impormasyon para sa mga magulang: Seksyon D) 

Kinakailangan sa batas ng California na ang mga magulang/tagapag-alaga ng bawat mag-aaral na nabigyan 
ng impormasyon ng kanilang karapatan na ipinaliwanag sa “Mga kinakailanga sa kalusugan” sa 
imprmasyon para sa mga magulang. 

Tinatanggap ko na nabatid sa akin ang mga karapatang ito. 

2. PAGKALAT NG LITRATO/VIDEO/MEDIA* 

Sa panahon ng pag-aaral, ang paaralan ay nag-papaunlak ng mga kaganapan kung saan ang mga 
nagrerepresenta sa taga-pagbalita sa media ay nasa paaralan upang kumuha nglitrato at anumang 
video footage. 

 

Bilang karagdagan, ang mga magulang at magaaral ay maaring kumuha ng litrato sa mga silid aralan 
o sa paligid ng paarala. Ang mga larawan na ito ay maaring mailagay at makita sa internet, sa social 
media o kung hindi manay ipamamahagi ito kahit walang pahintulot ng paaralan. Kinakailangan ang 
partisipasyon ng iyong anak, at ang pahintulot ng magulang para isama siya sa kaganapan kung saan 
may kumukuha ng litrato. 

 

Ang mga magulang/tagapag-alaga na piniling hindi makunan ng litrato ang kanilang anak ay 
kailangan masabihan ang kanilang paaralan gamit ang kasunduang ito. Ang paaralan nagsisikap 
upang masiguro ang kagustuhan ng magulang/tagapag-alaga. Mangyaring magkaroon ng kaalaman 
na ang pagkuha ng litrato at pag record ng video gamit ang mobile phones ay possible kahit na 
hindi ito alam ng mga Guro, Punong-Guro at Kawani ng distrito. 

MGA MAGULANG O TAGAPAG-ALAGA: 
Ipahayag ang iyong pahintulot o gamitin ang bilog upang kumpletuhin ang mga sumusunod. 

  Pagbibigay ko ng pahintulot (piliin ang mga nararapat). 
Upang makapanayam ang aking mag-aaral, makunan ng litrato o kaya naman video na 
naitala ng tagapagnbalita ng sa media. 

 

Upang makapanayam ang aking mag-aaral, makunan ng litrato o kaya naman video na 
naitala ng distrito / paaralan. Maaring magamit ang mga lotrato at video sa mga website 
ng paarlan / distrito, mga brochures at social media, at iba pa. 

 

Ypang maisama ang pngalan ng aking anak para mapigyan ng bilang 
ang kanyang pinagtrabahuhan. 

  

Upang maisama ang litrato ng aking mag-aaral sa yearbook ng paaralan.   
 

 HINDI ako sang ayon na mapasama ang pangalan, litrato o video para 
maisa-publiko. 

 

 
5. MGA GABAY SA TEKNOLOHIYA/ PAG-GAMIT NG NETWORK (Impormasyon para sa mga 
magulang: Seksyon K) 

Ang “Gabay sap ag-gamit ng Network” para sa San Diego Unified School District ay may kontrata at 
kinakailangan ng pirma ng mag-aaral at ng mga magulang/tagapa-alaga bago bigyan ng daan ang mga 
mag-aaral sap ag-gamit nito at ng ibapang network ng San Diego Unified.The  

 
MAG-AARAL: Nuunawaan ko at susundin ang mga patakaran at kundisyon na naka-paloob 
sa seksyon K tungkol sap ag-access sa teknolohiya, internet at ibapang mga network ng San 
Diego Unified. 

 
MAGULANG/TAGPAG-ALAGA: Pinapahintulutan ko ang aking mag-aaral para gamitin 
ang teknolohiya, at pag-access ng internet at iba pang mga network ng San Diego Unified. 

 
6. MGA PIRMA 

Sa pamamagitan ng pag-kumpleto ng seksyon 1-5 at pag-pirma sa ibaba, ako ang mag-aarla, at ako 
ang magulang ay nauunawaan, nabasa at tinatanggap ang mga patakaran at alituntunin na nakapaloob 
sa itaas at nilarawan ng detalyado ang mga Impormasyon para sa mga magulang.. 

 
 

 

Pirma ng Mag-aaral (print student name to sign) Date 

Pirma ng Mgaulang (print guardian name to sign) Date 


