
 
Please sign one form for each Metro Nashville Public Schools’ (MNPS) high school student in 

your household and return the form to each student’s school.                                         

သငတ်ို ို့အမ်ိထ ောငစု်အတွင််းမှ Metro Nashville Public Schools’ (MNPS)၌ တက်ထေထသောအထကတ်န််းကက ျောင််းသျော်း 

တိုင််းအတကွ ်ထ ောငတ်စ်ရွက်စီကို ထက ်းဇ ်းပ ြု၍ လက်မှတ ်ိ်ုးပ ီ်း ၊ သ တို ို့၏ထက ောင််းတိငု််းသို ို့  ၄င််းထ ောငက်ို ပ ေ ုိ် ို့ထ ်း ါ။ 

 

 

2020-2021 MILITARY RECRUITMENT PERMISSION/OPT-OUT FORM  
 

NOTE: THIS FORM IS REQUIRED FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AND MUST BE PRINTED, SIGNED AND 

RETURNED TO STUDENT’S SCHOOL. ဤက ျောငပံ်ုံစသံည ်အထကတ်န််းကက ျောင််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်လ ုံအပ်ပပ ်း ၊ ၄င််းတ ုံ ို့က ုံ 

ဖ ည်ို့ကျော လကမှ်တထ် ုံ်းပပ ်း ၊ ကက ျောင််းသျော်း၏ကက ျောင််းသ ုံ ို့ ဖပန်လညအ်ပ်နှရံန် လ ုံအပ်ပါသည။် 

 

Metro Nashville Public Schools is required by law to provide military recruiters contact information for high school students 

approaching eligibility age for military service, unless the parent/legal guardian has requested that the district not share the 
information. If you DO NOT wish your child’s information to be included, you must sign and return this printed opt-out 

form to your child’s school. Failure to return this form will be considered your permission to provide this information to 

military recruiters. မိဘ/တရော်းဝငအ်ု ် ေိ််းသ မ ော်းက ခရုိငမှ်သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကို မမျှထဝရေ ်ထတောင််းဆိခု ို့ပခင််းမရှိခ ို့မှသော ၊ စစ်တ ်မှစစ်သော်းစုထဆောင််းထသော 

ဝေ ်မ််းမ ော်းသည ်စစ်မှု မ််းရေအ်သကပ် ညို့ ုိ် ို့ ေ်ီးက ်ထသောအ ကတ်ေ််းထက ောင််းသော်းမ ော်းအတကွ် ဆက်သယွရ်မည်ို့အခ က်အလက်မ ော်းကိုထ ်းရေ ် Metro Nashville 

Public Schools သည ်ဥ ထေအရ လိအု ် ါသည။် အကယ၍် သငတ် ုံ ို့ကကလ်း၏သတင််းအခ ကအ်လကမ် ျော်းက ုံ ထညို့သ်ငွ််းရန် သငတ် ုံ ို့ မလ ုံလျော်းပါက ၊ ပ ည်ို့ ော်းထသော           

ဤ opt-out ထ ောင ုံ်စံစောရွကက်ို သငတ်ို ို့ကထလ်း၏ထက ောင််းသို ို့ ပ ေ ုိ် ို့ထ ်းရမည။် ဤထ ောင ုံ်စံကို ပ ေလ်ညထ် ်း ုိ ို့ရေ ်  က်ကကွ်ခ ို့ ါက ၊ ၄င််းအခ က်အလကမ် ော်းကို 

စစ်မှု မ််းမ ော်း သံို ို့ ထ ်းအ ်ရေ ်သငတ်ို ို့၏ခွငို့ပ် ြုခ ကရ်ရှိ ော်းပ ီပ စ်ထ ကောင််း ယ ဆသေွာ်း ါမည။် 

 
MNPS has permission to share contact information about my student with a military recruiter:                                                

MNPS ၌ ကျွန်ုံပ်၏ကက ျောင််းသျော်းနငှို့ပ်တသ်ကက်သျောသတင််းအခ ကအ်လကမ် ျော်းက ုံ စစ်သျော်းစုံက ျောင််းသအူျော်း ကေမျှခွငို့ဖ်ပြုထျော်းပါသည ်

 

  Yes     No 

 

   

ထက ်းဇ ်းပ ြု၍ ရငှ််းလင််းစွော ပ ည်ို့ ါ - 

Student Name (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

ထက ောင််းသော်း၏ေောမည ်(  မ၊အလယ၊်ထေောက်ဆံ်ုး) 

School Name: ______________________________________________________________________________________________________  

ထက ောင််းေောမည ်

Parent/Guardian Name (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________  

မိဘ/အု ် ေိ််းသ ၏ေောမည ်(  မ၊အလယ၊်ထေောက်ဆံ်ုး) 

Address: _______________________________________________________________________________  Apt./Unit: _________________   

လိ ်စော                                                                                                                                                                           အ တ်မင်ို့/ယ ေစ် 

City: ______________________________________________________________  State: ______________  Zip: _______________________            

ပမိြုြို့                                                                                                                                        စတိတ်                                ဇစ်ကုတ ်

Phone: _________________________________  Email: ____________________________________________________________________ 

 ုေ််း                                                                     အ်ီးထမ်းလ် 

 
Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________                           

မိဘ သို ို့မဟတု် အု ် ေိ််း လက်မှတ်                                                                                                                                          ရက်စွ   

BURMESE 


