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ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH CHO tiết lộ hồ sơ ĐẾN CÔNG TY THỨ BA 
(Mẫu này phải được hoàn tất đầy đủ) 

 
Ngày: __________This phép hết hạn trong 90 ngày kể từ ngày có chữ ký của phụ huynh / giám hộ hợp pháp. 

 
Tên đứa trẻ: __________________________________________________________________ 
Lớp con của: _____________ con của Ngày sinh: ____________________________________ 
 
I, ________________________, phụ huynh / người giám hộ của trẻ ở trên, đang yêu cầu kỷ lục học sau (s) cho con tôi 
(ghi rõ các hồ sơ yêu cầu) được chia sẻ bằng lời nói, bằng điện tử, và / hoặc trực tiếp: 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
* Hồ sơ đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi một khoản phí hành chính trả trước $ 25.00. 

 
Những hồ sơ có thể được chia sẻ với người sau đây và / hoặc tổ chức theo địa chỉ dưới đây: 
 
Tên: ________________________________ Tổ chức giáo dục: __________________________________________ 
 
Địa chỉ nhà: __________________________________________________________________________________ 
 
Điện thoại #: __________________________________ Fax # ___________________________________________ 
 
Địa chỉ email: ______________________________________________________________________________ 
 
phương pháp ưa thích của việc chia sẻ kỷ lục: Điện thoại         fax        email          trong người  
 
Để tuân thủ các quy định như quy định của Quyền Giáo Dục Gia Đình và Đạo luật Bảo mật (FERPA), Tôi xác nhận rằng 
mục đích mà những hồ sơ đang được tiết lộ là 
 
 
Tôi cho phép người lao động CAPCS sau (s) để tham gia vào các cuộc thảo luận / chia sẻ các hồ sơ:  
 
Hơn nữa, tôi phải đảm bảo rằng bên thứ ba này sẽ không tiếp tục tiết lộ thông tin của con tôi mà không được phép bằng 
văn bản của tôi.  
 
Tôi xác nhận rằng tôi là phụ huynh / người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ này; Tôi xin phép tiết lộ hồ sơ của con tôi (s) từ 
Học viện Cộng đồng các trường Philadelphia Điều lệ cho người / tổ chức nêu trên. 
 
____________________________________________________  ______________________________ 
 Chữ ký của Phụ huynh / người giám hộ pháp lý      Ngày 


