
Tôi cho phép con của tôi tham gia vào chương trình Puente. Tôi cho phép chương trình Puente yêu cầu con 
của tôi hoàn thành các câu hỏi và tham gia vào những cuộc phỏng vấn về sự trải nghiệm của con trong 
chương trình Puente tại trường. Tôi hiểu là những thông tin được cung cấp bởi con của tôi sẽ không ảnh 
hưởng việc học cũng như điểm học của con. 

Tôi cho phép nhân viên của chương trình Puente tại trường đại học California, Berkeley thu thập các thông 
tin về hồ sơ học tập của con ở trường hiện tại hoặc ở những trường mà con đã từng học, hoặc những trường 
mà con sẽ học trong tương lai. 

Tôi hiểu là con của tôi sẽ không bị nhận dạng cá nhân bằng tên trong bất cứ trường hợp nào và tất cả các 
thông tin sẽ được ẩn danh và bảo mật tuyệt đối ngoại trừ khi được sử dụng với mục đích tuyển sinh ở các 
trường cao đẳng và đại học hoặc để tuyên dương những thành tích đặc biệt của con tôi. 

Chương trình có được sự đồng ý của tôi để cung cấp tên và địa chỉ của con tôi cho các trường cao đẳng và 
đại học với mục đích để thông báo cho con tôi về việc tuyển sinh, các dự án đặc biệt, hỗ trợ tài chính hoặc 
các mục đích phi thương mại khác. Chương trình có được sự đồng ý của tôi để cung cấp tên và địa chỉ của 
con tôi cho các tổ chức phi thương mại và những cá nhân muốn thông báo cho con tôi về các học bổng, 
tiền trợ cấp, hoặc giải thưởng. 

Tham gia chương trình:

Tên Học Sinh: __________________________________________________________

Tên Trường: ___________________________________________________________

Tên phụ huynh/người giám hộ ____________________________________________

Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ  __________________________________   Ngày: _______________

Chấp thuận sử dụng hình ảnh:

Tôi cho phép chương trình chụp hình con của tôi và chương trình có thể lưu lại hình ảnh của con tôi 
cho việc in ấn hoặc sử dụng trên các phương tiện truyền thông (trang web/mạng xã hội) nhằm 
quảng bá chương trình và trên các tài liệu tiếp thị.

Tôi KHÔNG cho phép chương trình chụp hình con tôi và chương trình KHÔNG được lưu lại hình ảnh 
của con tôi cho việc in ấn hoặc sử dụng trên các phương tiện truyền thông  (trang web/mạng xã hội) 
nhằm quảng bá chương trình và trên các tài liệu tiếp thị.

Tên phụ huynh/người giám hộ ____________________________________________

Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ ___________________________________  Ngày: ____________

GIẤY CHẤP THUẬN CỦA PHỤ HUYNH
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