
2 tháng tư, 2020 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC NHÓM NHỎ TRỰC TUYẾN 
/ CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG / HƯỚNG DẪN QUA ĐIỆN THOẠI 

Phụ huynh thân mến, 

Con bạn có thể đang tham gia vào các học nhóm nhỏ / dịch vụ viễn thông / hướng dẫn qua 
điện thoại; đây là một phần trong nỗ lực của Austin ISD để tiếp tục cung cấp cơ hội học tập cho 
con bạn trong thời gian khẩn cấp trên toàn quốc và tiểu bang, và trong thời gian các sinh hoạt 
bình thường tại trường của Austin ISD bị đình chỉ vì Đại dịch COVID-19. Có thể cần cho con 
bạn đưọc nhìn thấy trên máy ảnh để được hướng dẫn trực tuyến hoặc để người khác nghe được 
trong việc hướng dẫn qua điện thoại, và con bạn có thể được nhìn thấy và / hoặc nghe thấy tại 
các địa điểm học tập trực tuyếng / viễn thông / điện thoại khác. Trong việc con bạn tham gia vào 
các hoạt động này, bạn đồng ý với những điều sau: 

• Tôi đồng ý cho con tôi tham gia vào việc học nhóm trực tuyến / dịch vụ 
viễn thông / hướng dẫn qua điện thoại 

• Tôi đồng ý với bất kỳ sự tiết lộ thông tin bí mật về con tôi vô tình có thể xảy 
ra do việc học nhóm nhỏ / dịch vụ viễn thông / hướng dẫn qua điện thoại. 

• Tôi đồng ý với việc ghi âm hoặc video về hình ảnh và / hoặc giọng nói của 
con tôi bởi cơ quan cung cấp nhà trường thực hiện trực tuyến / dịch vụ 
viễn thông / điện thoại chỉ cho mục đích giáo dục. 

• Tôi hiểu rằng tôi có quyền từ chối dịch vụ viễn thông và có thể yêu cầu các 
lựa chọn khác để cung cấp dịch vụ; tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng sự lựa 
chọn cung cấp dịch vụ của tôi có thể sẽ không có trong thời gian khẩn cấp 
này. 

Trong việc con bạn tham gia vào các hoạt động này, bạn thừa nhận và đồng ý tuân theo các 
tiêu chuẩn và kỳ vọng sau: 
   

• Bạn có thể quan sát con bạn và các học sinh khác trong các nhóm học nhỏ 
trực tuyến. 

• Trong thời gian bạn quan sát một nhóm học nhỏ trực tuyến, bạn đồng ý 
không làm gián đoạn hướng dẫn bằng cách nói chuyện với giáo viên hoặc 
bất kỳ người nào khác trong lớp học trực tuyến hoặc môi trường giảng 
dạy, và bạn đồng ý kiềm chế mọi hoạt động có thể làm gián đoạn buổi học. 
Bạn cũng đồng ý ngừng mọi hoạt động theo quy định và yêu cầu của nhà 
trường. 

• Bạn đồng ý không ghi âm, video, hoặc chụp ảnh, dưới bất kỳ hình thức nào 
học nhóm trực tuyến / dịch vụ viễn thông / hướng dẫn qua điện thoại; hoặc 
bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc thiết lập hoặc kết thúc phiên học 
bởi nhà trường. 



• Bạn đồng ý tôn trọng mọi quyền riêng tư của trẻ em và đồng ý không thảo
luận về các quan sát của bạn hoặc bất kỳ thông tin bí mật nào vô tình có
được trong bài học nhóm trực tuyến.

• Nếu bạn có quan tâm về con bạn hoặc các học sinh khác được quan sát,
bạn đồng ý thảo luận về mối quan tâm của bạn với giáo viên của con bạn
hoặc trị liệu viên, người quản lý hồ sơ và / hoặc quản trị viên của trường.

SỰ ĐỒNG Ý CHO VIỆC HỌC NHÓM TRỰC TUYẾN /DỊCH VỤ VIỄN THÔNG / 
HƯỚNG DẨN QUA ĐIỆN THOẠI

Khi đồng ý cho con tôi tham gia vào việc học nhóm nhỏ / dịch vụ viễn thông / hướng dẫn qua 
điện thoại, và chấp thuận cho bất kỳ sự tiết lộ thông tin bí mật nào về con tôi có thể vô tình xảy 
ra do kết quả của việc học nhóm nhỏ / dịch vụ viễn thông / hướng dẫn qua điện thoại, tôi thừa 
nhận sau đây như được chứng minh bằng tên viết tắt của tôi trước mỗi dòng: 

___Tôi đã được thông báo đầy đủ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc các phương thức truyền 
thông khác về tất cả các thông tin liên quan đến sự tham gia của con tôi trong việc học 
nhóm trực tuyến / dịch vụ viễn thông / hướng dẫn qua điện thoại. 

___  Tôi hiểu và đồng ý cho con tôi tham gia vào việc học nhóm trực tuyến / dịch vụ viễn 
thông / hướng dẫn qua điện thoại. 

___ Tôi hiểu rằng việc chấp thuận của tôi là tự nguyện và có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Nếu 
tôi hủy bỏ sự chấp thuận của mình, tôi hiểu rằng việc hủy bỏ không hồi tố và không phủ 
nhận một hành động đã xảy ra sau khi tôi đồng ý và trước khi tôi hủy bỏ. 

_____________________________________ _______________        

Tên Phụ Huynh/Chữ Ký Ngày Tháng 
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 Tên/Chữ Ký của Người Phiên Dịch, nếu có 




