Biểu Mẫu Miễn trừ Trách nhiệm của Học sinh
Kính gửi Phụ Huynh/Người giám hộ:
Tôi là một người tham gia chương trình đánh giá giáo viên ứng viên trong năm học này. Một
trong những mục đính chính của bản đánh giá này là nhằm nâng cao chất lượng học tập của học
sinh và khuyến khích giáo viên dạy tốt hơn.
Dự án này yêu cầu:
• các bài mẫu tác phẩm của học sinh như bằng chứng về chất lượng dạy học của tôi. Những bài
mẫu tác phẩm này của sinh viên có thể bao gồm một vài bài mẫu tác phẩm của con quý vị.
• đoạn video dài 15 phút về một bài giảng (các bài giảng) được dạy trong lớp con của quý vị
được gửi đến chương trình chuẩn bị giáo viên tại California State University, Northridge.
Dù đoạn video phải hiển thị cả giáo viên và các học sinh khác, trọng tâm chính vẫn là hướng dẫn
của giáo viện, không phải là học sinh trong lớp. Trong quá trình ghi hình, con của quý vị có thể
xuất hiện trong đoạn video.
Tên của học sinh sẽ không xuất hiện trên bất cứ tài liệu được nộp nào. Toàn bộ tài liệu sẽ được
giữ bí mật. Thông thường, những người xem đoạn video và các bài mẫu công trình của sinh viên
là ứng viên giáo viên, giám sát viên của trường đại học, và những người cho điểm đánh giá.
Trong một số trường hợp hi hữu, những tài liệu này sẽ được chia sẻ với những nhà đào tạo giáo
viên khác và giáo viên học sinh với mục đính đào tạo.
Vui lòng hoàn tất và gửi lại Mẫu Giấy Phép Đánh Giá Hoạt Động của Giáo Viên để lập hồ sơ về
sự cho phép của quý vị cho những hoạt động này.

Trân trọng, _______________________________
(Chữ ký của Giáo viên Ứng viên)

