
२०२२-२३ स्कूल वर्षको लागी मात्र ववध्यार्थी अप्ट-आउट फारम 
 
 
केही ववध्यार्थी जानकारी, तपाईको बच्चाको छववहरू सहहत, तपाईको सहमतत बबना साझोदारी गनष सककन्छ। यहद तपाई आफ्नो रोचेस्टर ससटी स्कूल डिस्ट्स्िक्ट 

ववध्यार्थीको गोपतनयताको सुरक्षाको बारेमा चचस्ट्न्तत हुनुहुन्छ भने कृपया यो पत्र ध्यानपुवषक पढ्नुहोस। तपाईले २०२२-२३ स्कूल वर्षको लागी नयााँ फारम 

भनुषपछष ।  
 

अमेररकी सैन्य भततषकताषहरु, कलेजहरु, र हाम्रा स्कूलहरुसंग काम गनष बाहहरी एज़ेन्सीहरुले ववध्यार्थीहरुको तनदेसिका जानकारी अनुरोध गनष सक्छन। 
डिस्ट्स्िक्टले यी समूहहरुसंग साझोदारी गनष सक्ने जानकारीमा ववध्यार्थीको नाम, ठेगाना, फोने नम्बर, समती र जन्म स्र्थान समावेि हुन्छ; कक्षा स्तर; नामांकन 

स्ट्स्र्थतत; अध्ययनको प्रमुख के्षत्र; एर्थलेहटक टोलीका सदस्यहरुको उचाई र वजन; उपस्ट्स्र्थततको समती; डिग्री र पुरस्कार प्रप्ता, फोटोहरु, र ववध्यार्थीले भाग सलएको 
अतिल्लो स्कूलको नाम।  
 

कानुनले असभभावक वा संरक्षकहरु, वा १८ वर्ष भन्दा मार्थीका उच्च स्कूलका ववध्यार्थीहरुलाई यो जानकारी खुलासा गनष आववस्कार गनष अनुमतत हदन्छ। यदी 
तपाई तलको कुन ैपतन वा सब ैसंस्र्थाहरुसंग जानकारी साझा गनष चाहनुहुन्न भने, कृपया जांच गनुषहोस, र उपयुक्त बाकसहरु र तलको फारममा हस्ताक्षर 
गनुषहोस। 
 

यदी तपाई जानकारी खुलाउन चाहनहुुन्न भने, तपाईको उपयुक्त बाकसमा "होइन" चचन्ह लगाउन ुपछष  र सेप्टेम्बर ३०, २०२२ भन्दा पछी यो हस्ताक्षार गररएको 
फारम तपाईको बच्चाको स्कूलको मखु्य कायाषलयमा कफताष गनुष पछष।   
यदी कुनै कागजात फाइलमा छैन भने, हामी मन्नेछौँ कक तपाईले तनदेसिका जानकारी र/वा फोटो वा सभडियो छववहरु जारी गनष अनुमतत हददै हुनुहुन्छ।  
 

कृपया प्रत्येक बच्चाको लागी छुट्टै फारम भनुषहोस।् 
 

ववध्यार्थीको नाम ___________________________________________________________________________ 

स्कूल____________________________________________________________________________________ 

िरको ठेगाना _____________________________________________________________________________ 

फोन ___________________________________________________________________________________ 

जन्म समती _________________________________ ववध्यार्थी आइिी ___________________________________ 

कक्षा स्तर _______________________________ भनाष स्ट्स्र्थतत  __________________________________________ 

यसका लागी तनदेसिका जानकारी जारी नगनुषहोस: (लागुहुने सबै छनौट गनुषहोस) 

वप्र-ककन्िरगाटेन देखी १२ कक्षाका ववध्यार्थीहरु:         □ बाहहरी एजेन्सीहरु □ कलेजहरु                 □सैन्य भततषकताषहरु 
मेरो बच्चाको फोटो वा सभडियोहरु जारी नगनुषहोस: 

कहहलेकाही, ववध्यार्थीहरुको फोटो वा सभडियोहरु डिस्ट्स्िक्ट प्रकािनहरु, वेबसाइटहरु, र सामास्ट्जक संचालनहरु लगायत डिस्ट्जटल संचालनहरुमा प्रयोगका लागी, र समाचार 
समडियाबाट प्रयोगको लागी सलन सककन्छ। यसमा समाचार समडिया, वा कमषचारी र ज़नतालाई ववतरणको लागी डिस्ट्स्िक्ट संचारमा प्रकासित वा प्रिारण गररएका कर्थाहरु समावेि 

हुन सक्छन। अलग फोटो ररलीज फारम आवश्यक छैन। तपाईको फोटो र सभडियोहरु साझोदारी हुनबाट रोक्नको लागी तलको बाकस जांच गनुषपछष। 
  

वप्र-ककन्िरगाटेन देखी १२ कक्षाका ववध्यार्थीहरु: □ फोटो वा सभडियो छववहरु जारी नगनुषहोस 

नाम हदइएको ववध्यार्थीको स्कूलमा यो फारम भरेर, हस्ताक्षर गरेर र कफताष गरेर, म रोचेस्टर ससटी स्कूल डिस्ट्स्िक्टलाई तनदेसिका जानकारी र फोटो वा सभडियो 
छववहरूको खुलासाको सम्बन्धमा मरेो इच्छा अनुसार तनदेिन गरररहेको छु। 
 

____________________________________________     _________________________________    ________________________________ 

(छाप्नु) असभभावक वा संरक्षकको नाम*                             असभभावक वा संरक्षकको (हस्ताक्षर)             समती  

* १८ वर्ष भएको ववध्यार्थीहरुले आफ्नै फारममा हस्ताक्षर गनुषपछष ।  
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