Mẫu Giấy Phép Đánh Giá Hoạt Động của Giáo Viên

Tên học sinh: ____________________________Trường:_____________________________
Tôi là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của trẻ có tên ở trên. Tôi đã nhận được và đọc
bức thư của quý vị về chương trình đánh giá giáo viên ứng viên, và đồng ý những điều sau
đây:
(Vui lòng đánh dấu vào phần để trống thích hợp bên dưới.)
_______TÔI CHO PHÉP quý vị sử dụng hình ảnh của con mình trong video khi cô bé hoặc cậu
bé tham gia vào một lớp học được thực hiện tại
_________________________ (Tên trường
học) bởi ________________________ (Tên của giáo viên) và/hoặc tạo bản sao các tài liệu mà
con tôi có thể tạo ra như một phần của các hoạt động trong lớp học. Tôi hiểu rõ ràng tên của con
mình sẽ không xuất hiện trên bất cứ loại tài liệu nào do giáo viên này gửi cho chương trình chuẩn
bị giáo viên của anh/cô ấy.
_______TÔI KHÔNG CHO PHÉP quý vị sử dụng hình ảnh của con mình trong đoạn video khi
cậu bé hoặc cô bé tham gia vào lớp học được tổ chức tại _________________________ (Tên
Trường Học) bởi ________________________ (Tên của Giáo viên) nhưng tôi phép phép tạo bản
sao các tài liệu mà con mình tạo ra như một phần của các hoạt động trong lớp học. Tôi hiểu rõ
ràng tên của con mình sẽ không xuất hiện trên bất cứ loại tài liệu nào do giáo viên này gửi cho
chương trình chuẩn bị giáo viên của anh/cô ấy.

_______TÔI KHÔNG CHO PHÉP quý vị quay video về con mình hoặc sao chép các tài liệu
mà con tôi có thể tạo ra tại các hoạt động trong lớp học.

Chữ ký của Phụ huynh hoặc Người giám hộ: ____________________________
Ngày: ______________

