
THẺ TIẾP CẬN TRẺ EM TOÀN DIỆN cung cấp cho tất cả học sinh của Trường 

Công lập Tacoma (TPS) và gia đình của các em cơ hội đặc biệt và mức giá 

có thể thương lượng cho nhiều chương trình, cơ sở vật chất và điểm tham 

quan của METRO PARKS TACOMA (MPT). Thông qua cách tiếp cận mang 

tính hợp tác, các cơ quan đang làm việc để giảm bớt rào cản đăng ký và 

nâng cao nhận thức về trải nghiệm thời gian ngoài trường học nhằm hỗ 

trợ phát triển chương trình Trẻ em Toàn diện cho tất cả học sinh của TPS.
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Để biết thêm thông tin:
MetroParksTacoma.org/WholeChild 
(253) 305-1022

VUI LÒNG KÝ VÀO MẶT SAU CỦA TỜ QUẢNG CÁO NÀY ĐỂ 
CHẤP NHẬN THẺ TIẾP CẬN TRẺ EM TOÀN DIỆN CỦA QUÝ VỊ

•  Đối với những gia đình đã chọn tham gia chương trình bằng cách ký 
giấy khước từ, tự động trao đổi thông tin về người tham gia và gia đình 
để tiến hành quy trình đăng ký MPT mà không cần mang bất kỳ giấy tờ 
chứng minh thu nhập nào.

• Tăng cường khả năng tiếp cận các giải đấu thể thao ngoài giờ học và 
các câu lạc bộ nghệ thuật, khiêu vũ, thiên nhiên và thể dục nằm trong 
các cơ sở trường học

• Trạng thái Khách hàng Ưu tiên cho phép tiếp cận các lớp học, cắm trại 
và các điểm tham quan được chọn với mức giá giảm. “Chủ thẻ sẽ được 
ưu tiên đối với các dịch vụ bao gồm vị trí ưu tiên cho ghi danh chương 
trình”

•  Tham gia sớm một loạt các điểm tham quan của công viên vào những 
ngày nhất định

•  Chương trình khuyến mãi đặc biệt với các bảo tàng, điểm du lịch và 
dịch vụ công cộng địa phương khác trong Hạt Pierce

•  Các kênh truyền thông nâng cao để kết nối học sinh với những cơ hội 
phát triển thời gian ngoài giờ học đặc biệt này được thiết kế để bổ 
sung cho phương pháp tiếp cận Trẻ em Toàn diện cho sự phát triển 
của học sinh



ĐỒNG Ý THAM GIA
Có, tôi muốn tham gia chương trình Thẻ Tiếp cận Trẻ em Toàn diện. Trường Công lập Tacoma đã cùng nhau phát triển cơ 
hội để mang lại những cơ hội đặc biệt cho học sinh của Tacoma có thể tiếp cận tham gia các chương trình và dịch vụ được 
cung cấp bởi Metro Parks Tacoma và các đối tác phi lợi nhuận khác. Sự đồng ý này cho phép tiết lộ thông tin học sinh có 
giới hạn, BAO GỒM: 1) TÊN HỌC SINH, 2) TÊN TRƯỜNG, 3) LỚP, 4) TÊN PHỤ HUYNH 5) EMAIL, 6) HỌC SINH
ĐỊA CHỈ NHÀ, VÀ 7) THÔNG TIN BỮA TRƯA MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ (nếu có) với Metro Parks Tacoma, để cung cấp hỗ trợ miễn 
phí tốt hơn cho người tham gia và khả năng trao đổi thông tin về các cơ hội dịch vụ dành cho thanh thiếu niên trong tương 
lai đối với các gia đình của Trường Công Lập Tacoma. Những cư dân tại Tacoma hiện hội đủ điều kiện hưởng bữa trưa miễn 
phí/giảm giá sẽ tự động đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Tài chính của Metro Parks Tacoma. Ngoài ra, bất kỳ lúc 
nào cha mẹ/người giám hộ được ủy quyền có thể chọn hủy bỏ tham gia bằng cách liên hệ với trụ sở chính của Công viên 
Metro Tacoma và yêu cầu xóa tên học sinh khỏi chương trình.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT
Đạo luật về Quyền Giáo dục và Quyền riêng tư của Gia đình năm 1974 (FERPA) là luật liên bang bảo vệ các hồ sơ giáo dục về 
quyền riêng tư, cả về mặt tài chính lẫn học thuật. Để bảo vệ học sinh, FERPA giới hạn tiết lộ hồ sơ học sinh, bao gồm nhưng 
không giới hạn, nơi cư trú, mà không cần sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Ngoài ra, Đạo luật Ăn trưa của Trường Quốc gia 
(42 USC mục 1758 (b)(6)(c) bảo vệ tính bảo mật của tình trạng hội đủ điều kiện của học sinh ăn trưa miễn phí và giảm giá và 
quy định các hình phạt cho việc tiết lộ trái phép. Phụ huynh/người giám hộ phải đồng ý chia sẻ thông tin về bữa trưa miễn 
phí và giảm giá.

ĐỒNG Ý TIẾT LỘ THÔNG TIN
TÔI XÁC NHẬN RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT NÊU TRÊN. BẰNG VIỆC KÝ TÊN, 
TÔI XÁC NHẬN RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN NÊU TRÊN, HIỂU NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ TÔI CHO PHÉP TRƯỜNG CÔNG LẬP 
TACOMA CHIA SẺ THÔNG TIN, BAO GỒM TÌNH TRẠNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN BỮA TRƯA MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ VỚI METRO 
PARKS TACOMA. METRO PARKS TACOMA SẼ KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN NÀY VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ SẼ CHỈ SỬ 
DỤNG THÔNG TIN NÀY ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ BỒI DƯỠNG/GIÁO DỤC HOẶC GỬI CHO 
GIA ĐÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI VÀ GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT ĐỂ HƯỞNG LỢI DÀNH CHO NHỮNG HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ 
TẠI TRƯỜNG CÔNG LẬP TACOMA.
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ĐỒNG Ý THAM GIA

TÊN CỦA TRẺ       TRƯỜNG

Quý vị vui lòng gửi lại một biểu mẫu/mỗi trẻ đến trường của chúng.

Tên phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng viết chữ in hoa) Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ   Ngày

Tên phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng viết chữ in hoa) Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ   Ngày


