
PAHINTULOT NG MAGULANG 

Inaawtorisahan ko ang aking anak na makilahok sa Puente Project. Binibigyan ko ng pahintulot ang Puente 
Project na hilingin sa anak ko na kumpletuhin ang mga kuwestiyonaryo at makilahok sa mga panayam tungkol 
sa kanyang mga karanasan sa Puente Project sa kanyang paaralan. Nauunawaan ko na ang impormasyong 
ibibigay ng aking anak ay hindi makakaapekto sa kanyang mga gawain o grado sa paaralan sa anumang paraan. 

Binibigyan ko rin ng pahintulot ang Puente Project ng University of California na mangolekta ng impormasyon 
tungkol sa talaang pang-akademiko ng aking anak sa kanyang paaralan, pati na rin sa mga paaralan na dati 
niyang pinasukan, o mga paaralang maaari niyang pasukan sa hinaharap. 

Nauunawaan ko na sa kahit anong kaso, hindi tutukuyin sa pangalan ang aking anak at lahat ng 
impormasyon ay mahigpit na hindi papangalanan at papanatilihing kumpidensyal, maliban sa mga layunin 
na pagtanggap ng mga mag-aaral ng kolehiyo at unibersidad o para kilalanin ang mga espesyal na nakamit ng 
aking anak. 

Binibigyan ko ng pahintulot ang Puente na ilabas ang pangalan at address ng anak ko sa mga kolehiyo at 
unibersidad para sa layunin ng pagbibigay-alam sa kanya tungkol sa mga admission, espesyal na proyekto, 
tulong pinansyal o iba pang mga layuning hindi pang-komersyal. May pahintulot ko ang Puento para ilabas 
ang pangalan at address ng anak ko sa mga organisasyon na hindi pang-komersyal o sa mga taong nais 
na ipagbigay-alam sa kanya ang tungkol sa mga scholarship, kaloob, o gantimpala. 

Pakikilahok sa Programa: 

Pangalan ng Mag-aaral:   

Pangalan ng Paaralan:   

Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga (I-print): 

Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga: Petsa: 

Pahintulot sa Pagkuha ng Litrato/Video 

Ibinibigay ko ang aking pahintulot na makuhanan ng litrato, video, o ma-record ang imahe ng aking anak upang 
gamitin sa print o elektroniko para sa pag-promote ng Puente Program at mga materyales sa marketing. 

HINDI ko ibinibigay ang aking pahintulot na makuhanan ng litrato, video, o ma-record ang imahe ng aking anak 
upang gamitin sa print o elektroniko para sa pag-promote ng Puente Program at mga materyales sa marketing. 

Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga (I-print) 

Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga Petsa: 
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