H® TH•NG TR¿–NG CÔNG L‡P ALBUQUERQUE

__________ Nåm H÷c

CHºNG NH‡N V‹ TRÁCH NHI®M GIÁO DøC
H÷c Sinh Không S¯ng V¾i Phø Huynh / Giám Hµ
Sñ ch¤p thu§n cüa ð½n này không cho phép các hoÕt ðµng th¬ thao hay các hoÕt ðµng khác
Trß¶ng: ___________________________________________
Tên H÷c Sinh: _________________________
H÷

Ngày Sanh: ___________________________

____________________

________________

Tên

Chæ lót viªt t¡t

S¯ Ký Danh ___________________

Tên Phø Huynh/Giám Hµ: __________________________________________ _______________
H÷

Tên

***************** CH„P NH‡N V‹ TRÁCH NHI®M GIÁO DøC ******************
Tôi, __________________________________, ð°ng ý ch¤p nh§n m÷i trách nhi®m giáo døc cho h÷c sinh có tên trên.
Tên Ngß¶i L¾n Ch¤p Nh§n Trách Nhi®m Giáo Døc

H÷c sinh s¯ng v¾i tôi tÕi ð¸a chï cüa tôi
_______________________________________________________________________________________________
________________________________, NM ___________________
Thành Ph¯

Tên Ðß¶ng

_______________________________

S¯ Zip

Ði®n ThoÕi

Tôi tin r¢ng em h÷c sinh s¨ s¯ng chung v¾i tôi cho ðªn: ______________________________.
Ngày

Tôi hi¬u r¢ng tôi ch¸u trách nhi®m trong vi®c liên lÕc v¾i trß¶ng v« sñ hi®n di®n, v« kªt quä h÷c v¤n và cách xØ sñ cüa h÷c sinh
có tên trên. Tôi xin tuyên th® r¢ng nhæng chi tiªt trên là trung thñc và không dùng v¾i møc ðích lß¶ng gÕt hay ð¬ tránh lu§t l®
v« vi®c ð±i trß¶ng.

_____________________________________________
Chæ Ký cüa Ngß¶i L¾n Ch¤p Nh§n Trách Nhi®m Giáo Døc

_________________________
Ngày

B¢NG CHºNG V‹ N´I C¿ TRÚ B•T BU“C PHÄI CÓ; TR¿–NG Ð¿”C QUY‹N XÁC NH‡N V‹ N´I C¿ TRÚ

****************** CHºNG NH‡N CœA PHø HUYNH / GIÁM H“ ****************
Tôi hi¬u và ð°ng ý r¢ng trß¶ng s¨ liên lÕc v¾i ngß¶i l¾n ch¤p nh§n trách nhi®m giáo døc v« h÷c sinh có tên trên. Tôi xin tuyên
th® r¢ng nhæng chi tiªt trên là trung thñc và không dùng v¾i møc ðích lß¶ng gÕt hay ð¬ tránh lu§t l® v« vi®c ð±i trß¶ng. Tôi hi¬u
r¢ng vi®c ðßþc phép ghi danh h÷c s¨ tùy thuµc vào sñ trung thñc cüa nhæng chi tiªt trên. Tôi hi¬u r¢ng nªu tôi cung c¤p chi tiªt
không trung thñc, h÷c sinh s¨ KHÔNG ðßþc ghi danh theo h÷c tÕi trß¶ng. Vi®c ghi danh h÷c CH› CÓ HI®U L¹C trong th¶i
gianh÷c sinh và tôi s¯ng tÕi ð¸a chï nêu trên. Tôi hi¬u r¢ng tôi có trách nhi®m thông báo v¾i trß¶ng khi ð¸a chï cüa tôi thay ð±i.
Tôi hi¬u r¢ng sñ ð°ng ý cüa ð½n này KHÔNG cho phép các hoÕt ðµng th¬ thao hay các hoÕt ðµng khác.
_______________________________________________________
Chæ Ký cüa Phø Huynh / Giám Hµ cüa H÷c Sinh

Ch¤p nh§n

b·i

T× ch¯i

_________________________________
Ngày

Chæ Ký Nhân Viên

Ð´N NÀY PHÄI Ð¿”C C‡P NH‡T HÓA M’I NÅM HšC

Bän tr¡ng cho trß¶ng; bän vàng cho gia ðình
Educational Responsibility Cert ification – Vietnamese translation
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