Einwilligungserklärung Vietnamesisch

Gi y ch p thu n
Tôi/chúng tôi là ph huynh c a
______________________________
(H và tên c a a tr )
Tôi/chúng tôi ã có lá th ph huynh c a KOMPIK c%ng nh các b'n quan sát KOMPIK và
tôi/chúng tôi c%ng ã c n*i dung c a các b'n quan sát.
KOMPIK là m*t b'n quan sát trên c- c. khoa h c. V3i KOMPIK các th4y cô giáo nhà tr có
th5 thu th6p
7c m*t hình 'nh t9ng quan v: trình * phát tri5n và s. thích c a các tr em
trong l a tu9i t= 3,5 An 6 tu9i. Và nh thA KOMPIK phù h7p v3i công viDc giáo d c c a các
nhà tr .
NhFng i:u quan sát
7c ghi chép lHi bao gIm 11 lKnh cLc v3i các câu hNi ph khác nhau.
Ngoài ra, kAt qu' ánh giá c%ng l u ý An gi3i tính và tu9i tác c a a tr
7c quan sát.
SL tán thành cho con tôi/chúng tôi tham dL vào cu*c quan sát là t
thành thì c%ng không bQ 'nh h .ng thRt l7i nào.

nguy n, nAu không tán

Tôi/Chúng tôi ch p thu n cho con tôi/chúng tôi có tên bên trên
c quan sát và ánh
giá b#i các nhân viên s ph%m d a vào b(n quan sát c)a KOMPIK. Các k1t qu( c)a
cu2c quan sát v3 các n4ng khi1u và s# thích c)a 6a tr7 s8
c ghi chép l%i trong
b(n quan sát và
c s: d;ng < k1 ho%ch ch =ng trình khuy1n khích phát tri<n cá
nhân con tr7 c)a tôi/chúng tôi, và < t@ ch6c công vi c hAng ngày trong nhà tr7.
Không c4n sL tán thành lHi c a tôi/chúng tôi cho mSi l4n sT d ng lHi các dF liDu ã thu th6p
này.
BRt c lúc nào tôi :u
7c quy:n viAt th
5 xin rút lHi giRy chRp thu6n này trong t -ng lai
mà không c4n ph'i trình bày lý do. Th- xin rút lHi giRy chRp thu6n hãy g.i An viên hiDu
tr .ng nhà tr mà con ph huynh ang h c.

WQa danh, ngày tháng nXm……………….....

…………………………………………
ChF ký

