
Einwilligungserklärung Vietnamesisch

Giấy chấp thuận

Tôi/chúng tôi là phụ huynh của

______________________________
(Họ và tên của đứa trẻ)

Tôi/chúng tôi đã có lá thư phụ huynh của KOMPIK cũng như các bản quan sát KOMPIK và 
tôi/chúng tôi cũng đã đọc nội dung của các bản quan sát.

KOMPIK là một bản quan sát trên cơ cở khoa học. Với KOMPIK các thầy cô giáo nhà trẻ có 
thể thu thập được một hình ảnh tổng quan về trình độ phát triển và sở thích của các trẻ em 
trong lứa tuổi từ 3,5 đến 6 tuổi. Và như thế KOMPIK phù hợp với công việc giáo dục của các 
nhà trẻ.

Những điều quan sát được ghi chép lại bao gồm 11 lĩnh cực với các câu hỏi phụ khác nhau.
Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng lưu ý đến giới tính và tuổi tác của đứa trẻ được quan sát.

Sự tán thành cho con tôi/chúng tôi tham dự vào cuộc quan sát là tự nguyện, nếu không tán 
thành thì cũng không bị ảnh hưởng thất lợi nào.

Tôi/Chúng tôi chấp thuận cho con tôi/chúng tôi có tên bên trên được quan sát và đánh 
giá bởi các nhân viên sư phạm dựa vào bản quan sát của KOMPIK. Các kết quả của
cuộc quan sát về các năng khiếu và sở thích của đứa trẻ sẽ được ghi chép lại trong 
bản quan sát và được sử dụng để kế hoạch chương trình khuyến khích phát triển cá 
nhân con trẻ của tôi/chúng tôi, và để tổ chức công việc hằng ngày trong nhà trẻ.

Không cần sự tán thành lại của tôi/chúng tôi cho mỗi lần sử dụng lại các dữ liệu đã thu thập
này.

Bất cứ lúc nào tôi đều được quyền viết thư để xin rút lại giấy chấp thuận này trong tương lai
mà không cần phải trình bày lý do. Thơ xin rút lại giấy chấp thuận hãy gởi đến viên hiệu
trưởng nhà trẻ mà con phụ huynh đang học.

Địa danh, ngày tháng năm………………..... …………………………………………
Chữ ký 


