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 Tên của học sinh (Họ, tên) 
 

 Tên của phụ huynh (Họ, tên) 
 

 Cấp lớp 

 

 Địa chỉ 
 

 Điện thoại nhà 
 

 Trường 

 

Thành phố, Chỉ số bưu điện 
 

Điện thoại sở/chỗ làm của phụ huynh/giám hộ 
 

Tên của giáo viên (chỉ cấp lớp MG-5) 

Sau khi xem tập sách Các Dữ Kiện Cho Phụ Huynh, học sinh và phụ huynh/giám hộ phải kiểm tra từng phần, ký tên vào phần cuối, và nộp đơn này lại cho văn phòng trường. 
 

1. CÁC CHÍNH SÁCH VỀ KỲ THỊ, QUẤY RỐI, ĐE DỌA & BẮT NẠT 
(Các Dữ Kiện Cho Phụ Huynh:  Phần B)  
Bằng cách kiểm tra từng ô vuông và ký tên dưới đây, tôi thừa nhận như sau: 

 

Con của tôi và tôi đã đọc và hiểu phần các Chính Sách về Kỳ Thị và Quấy Rối. 

Con của tôi và tôi hiểu những hậu quả nếu con của tôi vi phạm chính sách. 

Tôi đã được thông báo về những quyền này. 

  
  3. KẾ HOẠCH THỐNG NHẤT VỀ KỶ LUẬT (Các Dữ Kiện Cho Phụ Huynh:  Phần C) 

Tôi thừa nhận con của tôi đã đọc Kế hoạch Thống nhất về Kỷ luật, và con của tôi và tôi hiểu 
hậu quả nếu con của tôi vi phạm chính sách. 

 
4. CÁC ĐÒI HỎI VỀ SỨC KHỎE (Các Dữ Kiện cho Phụ Huynh:  Phần D) 

Luật của California đòi hỏi các phụ huynh/giám hộ của mỗi học sinh thừa nhận là đã được thông báo về các 
quyền của họ như được giải thích trong “Các Đòi Hỏi Về Sức Khỏe” trong Các Dữ Kiện cho Phụ Huynh. 

      Tôi thừa nhận rằng tôi đã được thông báo về các quyền này. 

2. PHÁT HÀNH HÌNH ẢNH/VIĐÊO/TRUYỀN THÔNG* 
Trong năm học, các trường tổ chức những sự kiện mà các đại diện truyền thông có thể có mặt tại 
trường để thu thập các hình ảnh và/hoặc thâu viđêo các cảnh chính. 
 
Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có thể chụp hình các sự kiện trong lớp học hoặc quanh trường học. 
Những bức hình này có thể được đăng trên Internet, trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc phân 
phối cách khác mà không có sự cho phép của nhà trường. Sự tham gia của con quý vị vào các sự kiện 
này được đánh giá cao, và sự cho phép của phụ huynh là cần thiết vì em có thể bị chụp hình. 
 
Phụ huynh/Giám hộ nào không muốn con em bị chụp hình hoặc quay viđêo phải thông báo cho trường 
bằng mẫu đơn này.  Các trường học cố gắng hết sức để làm theo các nguyện vọng của phụ 
huynh/giám hộ.  Xin lưu ý là chụp hình và quay viđêo bằng các thiết bị như điện thoại di động có thể 
xảy ra ngoài ý muốn của giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên của học khu. 
 
PHỤ HUYNH HOẶC GIÁM HỘ: 

      Hãy cho biết mức cho phép của quý vị HOẶC đánh vào ô tròn cuối để chọn không tham gia hoàn  toàn. 

  Tôi cho phép (chọn tất cả những gì áp dụng). 

Con của tôi được phỏng vấn, chụp hình, và/hoặc quay viđêo bởi các cơ quan truyền 
thông. 

 
Con của tôi được chụp hình và/hoặc quay viđêo bởi học khu/trường. Các hình ảnh và 
viđêo có thể được sử dụng trên trang mạng của trường/học khu, trên các tập sách, 
phương tiện truyền thông xã hội, v.v. 

 
Có tên của con tôi để công nhận việc làm của em.  

Có hình của con tôi trong niên giám của trường. 

  Tôi KHÔNG muốn tên, hình ảnh, hoặc viđêo của con tôi được công bố ra quần chúng. 

 

 
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT/HỆ THỐNG LIÊN MẠNG (Các Dữ Kiện Cho Phụ  

Huynh:  Phần K)  

"Các Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Liên Mạng" cho Học Khu Thống Nhất San Diego là một tờ hợp 
đồng và phải có chữ ký của học sinh và phụ huynh/giám hộ trước khi học sinh được phép truy cập vào 
kỹ thuật, mạng Internet và các hệ thống liên mạng khác của Học Khu Thống Nhất San Diego. 

 
HỌC SINH:  Tôi hiểu và sẽ tuân theo các quy tắc và điều kiện nêu trong Phần K về sự truy 
cập vào kỹ thuật, mạng Internet và các hệ thống liên mạng khác của Học Khu Thống Nhất 
San Diego. 

                PHỤ HUYNH HOẶC GIÁM HỘ:  Tôi cho phép con của tôi sử dụng kỹ thuật, mạng 
Internet và các mạng khác của Học Khu Thống Nhất San Diego. 

 
6. CHỮ KÝ 

Khi hoàn tất các phần từ 1 đến 5 và ký tên dưới đây, tôi là học sinh, và tôi là phụ huynh, đã đọc, hiểu 
và thừa nhận các chính sách và quyền nêu ở trên và được mô tả chi tiết trong Các Dữ Kiện Cho Phụ 
Huynh. 

 

 
 

  
       Chữ ký của Học sinh (tên học sinh bằng chữ in thay chữ ký)                    Ngày 

 
  

       Chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ (tên phụ huynh/giám hộ bằng chữ in thay chữ ký)   Ngày 


