
 
 

 
 

Ngày: ____________________________ 

 

Kính gửi: Phụ huynh và người bảo hộ 

Chủ đề: Thư xin phép quay phim– Chương trình đánh giá chuẩn giáo viên edTPA 

 

Từ: ____________________________ Giáo sinh 

 

 ____________________________ Giáo viên hướng dẫn/hỗ trợ 

 

____________________________ Trường học 

 

Tôi là một thí sinh trong chương trình đào tạo giáo viên, đang thực hiện kì sát hạch edTPA (Chương 

trình đánh giá Chất lượg giảng dạy của Giáo viên), một kì năng lực cấp quốc gia dành cho những giáo 

sinh. Việc hoàn thành việc đánh giá này là một yêu cầu để có chứng chỉ sư phạm tại Georgia.  

 

Việc sát hạnh bao gồm việc nộp những đoạn phim ngắn quay lại quá trình giảng dạy của tôi trong lớp 

nơi mà con của quý vị  phụ huynh đang học. Mặc dù những đoạn phim gồm tôi và nhiều học sinh 

khác, mục đích chính của những đoạn phim là tập trung vào việc giảng dạy của tôi, không phải những 

học sinh trong lớp. Tuy nhiên trong quá trình ghi hình, con của quý vi phụ huynh có thể xuất hiện 

trong những đoạn phim. Tôi dùng những đoạn phim để đánh giá việc giảng dạy của mình theo một 

phần yêu cầu cùa edTPA. Những đoạn phim này sẽ được lưu trong một hệ thống quản lý an toàn có 

mật khẩu bảo vệ. Ngoài ra, tôi có thể nộp những sản phẩm của những học sinh như là một ví dụ của 

việc giảng dạy của tôi, và những sản phẩm này có thể bao gồm những sản phẩm của con quý vị phụ 

huynh. Tuy nhiên tên của học sinh sẽ không xuất hiện trong bất kì sản phẩm nào.  

 

Giáo sư, giáo viên hỗ trợ, và/hoặc những thí sinh hiện tại hay trong tương lai liên quan de861n 

chương trình tại trường Đại học Goergia cùng với giáo sư hoặc nhân viên liên quan đến edTPA có thể 

sẽ xem những đoan phim và những sản phẩm mẫu của các học sinh. Chúng tôi chỉ xem những tài liệu 

này trong điều kiện bảo mật. Những tài liệu này cũng sẽ không được công bố trên những website đại 

chúng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin học sinh, trường học cũng như quận mà các em 

theo học.  

 

Thư này còn tiếp tục ở trang tiếp theo. Chúng tôi sủ dụng thư này để lưu trữ sự cho phép của quý phụ 

huynh đối với việc tham gia của các học sinh trong những hoạt động này.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Thư xin phép quay phim – Chương trình Đánh giá chuẩn giáo viên edTPA 

 

  

Xin quý phụ huynh vui lòng hoàn tất và gửi về trường trước ngày  _______________________ 

 

Thư xin phép quay phim 

Chương tình đánh giá chuẩn giáo viên edTPA 

Tên học sinh: 

 

Tôi là ba mẹ/người bảo hộ hợp pháp của học sinh có tên ở trên. Tôi đã nhận và đọc thư của 

chương trình liên quan đến việc đánh giá chuẩn giáo viên edTPA. Tôi CAM KẾT là cho phép 

để hình ảnh của con tôi xuất hiện trong đoạn phim khi con tôi đang học trên lớp và/hoặc sử 

dụng những sản phẩm của con tôi hoàn thành trong lớp. Tuy nhiên, tên học sinh sẽ không xuất 

hiên trên những tài liệu mà giáo sinh nộp cho chương trình.  

 

Chữ kí phụ huynh/người bảo hộ: 

 

 

Ngày: 

 

 

 

 

 

 

Thư xin phép quay phim 

Chương trình đánh giá chuân giáo viên edTPA 

Dành cho những ai 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi 

Tên học sinh: 

 

Tôi 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi.  Tôi đã nhận và đọc thư của chương trình liên quan đến việc 

đánh giá chuẩn giáo viên edTPA. Tôi CAM KẾT cho phép sử dụng hình cảnh của tôi trong 

những đoạn phim khi tôi trong lớp và/hoặc tái sủ dụng những sản phẩm hoàn thành trong lớp. 

Tuy nhiên, tên tôi không được xuất hiên trong bất kì tài lieu nào mà giáo sinh sủ dụng.  

Chữ kí của học sinh: 

 

 

Ngày: 

Thư xin phép quay phim 

Chương trình đánh giá chuẩn giáo viên edTPA 

Tên học sinh: 

 

Tôi không cho phép quay phim tôi / con tôi.   

Chữ kí: 

 

 

Ngày: 


