Liham para sa Magulang sa Distrito
Mahal na Magulang o Tagapag-alaga:
Upang matulungan ang mga distrito ng Minnesota na magbigay ng mga nakatuong programa at serbisyo para
matulungan lahat ng mga mag-aaral na magtagumpay, ang mga distrito ay inaatasan ng batas na humiling ng
mas detalyadong impormasyon sa ninuno o etnikong pinagmulan ng mag-aaral batay sa mga pinakamalaking
pangkat ng Minnesota, higit sa nakolekta sa mga form ng pag-enroll sa ilalim ng batas ng pederal mula pa noong
2008. Hindi inaatasan ang mga magulang o tagapag-alaga na sagutan ang mga tanong ng pederal (na naka-bold)
sa Form para sa Demograpikong Designasyon ng Etnisidad at Lahi para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, kung
pipiliin mong hindi sagutan ang mga tanong ng pederal (na naka-bold), ang mga paaralan ang pipili para sa iyo
alinsunod na rin sa iniaatas ng batas ng pederal. May label na “Opsyonal” ang mga tanong ng estado, at hindi
pupunan ng mga paaralan ang impormasyong ito para sa iyo. Hindi makakaapekto sa pag-enroll ang pagtangging
tumugon dito.
Bilang resulta ng bagong batas, ipinauulat sa iyo ang impormasyon ng anak mo. Simula sa 2019-20 taon ng pagaaral, lahat ng mga paaralan sa Minnesota ay kokolekta ng impormasyong ito gamit ang mga in-update na
kategoryang ito. Malamang ay papupunan ka rin ng binagong form sa susunod na taon. Patuloy na isasama ng
Minnesota Department of Education ang pagpuna mula sa publiko sa form na ito.
Para iulat ang impormasyon ng anak mo, mangyaring kumpletuhin ang nakalakip na form at isauli ito sa
[LOCATION] bago ang [DATE]. Tala: Maaaring piliin mong hindi tukuyin ang alinman sa mas detalyadong
pagpipilian sa pagmamarka ng “tumangging itukoy” na (mga) opsyon. Maaari mo ring piliing markahan ang
“ibang” opsyon kung hindi mo nakikitang kinakatawan ang pangkat mo. Hindi inaatasan ang kawani ng
paaralang magtalaga ng mga mag-aaral sa mga detalyadong pangkat na ito.
Pakipunan at isauli ang nakalakip na form. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kategorya ng pagulat, mangyaring makipag-ugnay kay [NAME] sa [PHONE NUMBER].
Sumasainyo,

[SUPERINTENDENT NAME]

