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Mẫu Xác Nhận Sổ Tay dành cho Phụ Huynh  
Sổ Tay dành cho Phụ Huynh này được thiết kế như một nguồn tài liệu dành cho gia đình và cộng đồng. Hội Đồng Quản Trị 
của Học Khu Evergreen khuyến khích và hỗ trợ nỗ lực cộng tác của phụ huynh và nhân viên nhà trường nhằm cung cấp môi 
trường học tập an toàn, có trật tự và tích cực cho học sinh và các thành viên khác của cộng đồng nhà trường. 
 
Mỗi học sinh đều phải có trách nhiệm cho hành vi ứng xử đúng mực của chính mình cũng như bảo vệ quyền của các học 
sinh khác trong việc được phân xử và đối xử công bằng và bình đẳng . Vui lòng đọc và sử dụng sổ tay này để giải đáp bất kỳ 
thắc mắc nào. 
 
Tôi xác nhận đã nhận được Sổ Tay hàng năm dành cho Phụ Huynh. Ngoài ra, tôi biết rằng tôi có thể truy cập sổ tay này trên 
trang web của học khu tại địa chỉ www.eesd.org bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt và tôi có thể yêu cầu bản 
sao bằng ngôn ngữ tôi muốn từ văn phòng nhà trường hoặc học khu. 

 
Chấp Thuận Y Tế 

Trong trường hợp con tôi bị ốm hoặc bị thương và không thể liên lạc được với tôi và cũng không thể liên lạc được với bác sĩ 
hay nha sĩ được chỉ định là người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi điện cho một bác sĩ hoặc nha sĩ được cấp 
phép sẵn có hoặc đưa con tôi tới cơ sở cấp cứu gần nhất bằng xe cứu thương nếu cần. Tôi biết rằng học khu sẽ không chịu 
trách nhiệm thanh toán tiền thuốc men hoặc các chi phí phát sinh. 
 
Tôi chấp thuận bất kỳ kiểm tra x-quang, chẩn đoán hoặc điều trị bằng biện pháp gây mê/gây tê, nội khoa, ngoại khoa hoặc 
nha khoa và chăm sóc tại bệnh viện nào mà được coi là cần thiết cho con tôi theo đánh giá tốt nhất của bác sĩ, bác sĩ phẫu 
thuật hay nha sĩ điều trị và được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của một thành viên thuộc đội ngũ nhân viên y tế của 
bệnh viện hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y tế hoặc nha khoa (Bộ Luật Dân Sự 25.8) 

 
Google Apps (Tập Hợp Ứng Dụng của Google) dành cho Giáo Dục  

 Google Apps dành cho Giáo Dục sẽ cho phép học sinh của chúng ta sử dụng gói chương trình dựa trên web miễn phí và 
cộng tác với giáo viên và các học sinh khác trong Học Khu. Việc tham gia vào chương trình Google Apps dành cho Giáo 
Dục là tự nguyện nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích sự tham gia này. Phụ huynh có thể chọn không cho con mình tham 
gia vào chương trình Google Apps dành cho Giáo Dục.  
 

Tôi KHÔNG muốn con mình tham gia vào chương trình hoặc được cấp tài khoản Google Apps dành cho Giáo Dục. 
 

 
Cho Phép Được Chụp Ảnh 

Trong suốt năm học, nhân viên của học khu và/hoặc thành viên của các công ty/cơ quan truyền thông được nhân viên của học khu hộ tống 
có thể đến lớp học hoặc các sự kiện của nhà trường để chụp ảnh học sinh cho các ấn phẩm, triển lãm, (các) trang web, tin tức của học khu 
hoặc các mục đích tương tự. Con của quý vị có thể xuất hiện trong ảnh hoặc video hoặc giọng của trẻ có thể được ghi âm cho chương 
trình phát thanh. [đánh dấu vào (các) tùy chọn phù hợp dưới đây cho việc chụp ảnh]  

 
Tôi cho phép con tôi được chụp ảnh, quay video, ghi âm và/hoặc phỏng vấn bởi đại diện của Học Khu Evergreen, các công ty/cơ 
quan truyền thông ở địa phương với sự cho phép của học khu hoặc các nhóm liên quan đến giáo dục khác nhằm phục vu ̣ các mục 
đích của nhà trường. Sự cho phép này bao gồm các bức ảnh và/hoặc video được đăng tải trên (các) trang web liên kết của nhà 
trường hoặc học khu. Trong bất kỳ trường hợp nào, ngoại trừ niên giám của trường hoặc các bức ảnh ở lớp học, các bức ảnh 
sẽ không được xuất bản cùng họ tên và/hoặc thông tin cá nhân của trẻ mà không có sự chấp thuận của phụ huynh. 
 
Tôi KHÔNG muốn con tôi được chụp ảnh, quay video, ghi âm và/hoặc phỏng vấn bởi đại diện của Học Khu Evergreen, các công 
ty/cơ quan truyền thông ở địa phương với sự cho phép của học khu hoặc các nhóm liên quan đến giáo dục khác. Tuy nhiên tôi đồng 
ý cho phép (đánh dấu vào tất cả các tùy chọn phù hợp): 

      Con tôi có mặt trong các bức ảnh của trường. 
      Giáo viên của con tôi chụp ảnh con tôi trong lớp và dùng 

ảnh cho các dự án và trưng bày của lớp học. 
      Con tôi có mặt trong các bức ảnh/video của các hoạt 

động và buổi biểu diễn của lớp. 

    Ảnh và tên của con tôi xuất hiện trong niên giám 
trường hoặc ấn phẩm của lớp. 

    Tên của con tôi xuất hiện trong thư ngỏ của 
trường/lớp. 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ (Vui Lòng Viết In)   Chữ Ký     Ngày 
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