BURMESE

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.
သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် မှ Metro Nashville Public Schools’ (MNPS)၌ တက်ထေထသောအထက်တန််းကက ျောင််းသျော်း

တိုင်း် အတွက် ထ ောင်တစ်ရွက်စက
ီ ို ထက ်းဇ်းပ ြု၍ လက်မှတ် ်းို ပ ီ်း ၊ သတိ၏ထက
ု ို့
ောင််းတိင
ု ်း် သို ို့ ၄င််းထ ောင်ကို 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 ျောင်ပံုံစသ
ံ ည် အထက်တန််းကက ျောင််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် လအ
ုံ ပ်ပပ်း ၊ ၄င််းတက
ုံ ို့ ုံ
ဖ ည်ို့ကျော လက်မှတထ
် ်းုံ ပပ်း ၊ ကက ျောင််းသျော်း၏ကက ျောင််းသ ုံ ဖပန်
ံှ န် လအ
ုံ ပ်ပါသည်။
ို့ လည်အပ် နရ
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/တရော်းဝင်အု ် ေိ ်း် သမ ော်းက ခရိုငမ
် ှသတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကို မမျှထဝရေ် ထတောင််းဆိခ
ု ပို့ ခင််းမရှိခမ
ို့ ှသော ၊ စစ်တ ်မှစစ်သော်းစုထဆောင််းထသော
ဝေ်

မ််းမ ော်းသည် စစ်မှု

မ််းရေ်အသက်ပ ညို့် ို ို့ေီ်းက ်ထသောအ
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် င
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လ
ုံ ျော်းပါက ၊ ပ ည်ို့
ို့
ဤ opt-out ထ ောင် ံုစံစောရွ ကက
် ို သင်တကထလ်း၏ထက
ို ို့
ောင််းသို ပို့ ေ် ိုထို့ ်းရမည်။ ဤထ ောင် ံုစက
ံ ို ပ ေ်လည်ထ ်း ိရေ်
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သ
ံ ို ထ
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ွ ်ခို့ ါက ၊ ၄င််းအခ က်အလက်မ ော်းကို

ော်းပ ီပ စ်ထ ကောင််း ယဆသွော်း ါမည်။

MNPS has permission to share contact information about my student with a military recruiter:
MNPS ၌ ကျွန်ပ
ုံ ် ၏ကက ျောင််းသျော်းနှငပ
ို့် တ်သက်ကသျောသတင််းအခ က်အလက်မ ျော်းကုံ စစ်သျော်းစုံက ျောင််းသူအျော်း ကေမျှခွငဖို့် ပြုထျော်းပါသည်

 Yes

 No

ထက ်းဇ်းပ ြု၍ ရှင်း် လင််းစွော ပ ည်ို့ ါ -

Student Name (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________
ထက ောင််းသော်း၏ေောမည် (

မ၊အလယ်၊ထေောက်ဆ်းံု )

School Name: ______________________________________________________________________________________________________
ထက ောင််းေောမည်

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

ေ
ိ ်း် သ၏ေောမည် (

မ၊အလယ်၊ထေောက်ဆ်းံု )

Address: _______________________________________________________________________________ Apt./Unit: _________________
လိ ်စော

အ တ်မင်/ို့ ယေစ်

City: ______________________________________________________________ State: ______________ Zip: _______________________
ပမိြုြို့

စတိတ်

ဇစ်ကုတ်

Phone: _________________________________ Email: ____________________________________________________________________
ုေ်း်

အီ်းထမ်းလ်

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

ေ
ိ ်း် လက်မတ
ှ ်

ရက်စွ

