
Tôi cho phép con c!a tôi tham gia vào ch"#ng trình Puente. Tôi cho phép ch"#ng trình Puente yêu c$u con 
c!a tôi hoàn thành các câu h%i và tham gia vào nh&ng cu'c ph%ng v(n v) s* tr+i nghi,m c!a con trong 
ch"#ng trình Puente t-i tr".ng. Tôi hi/u là nh&ng thông tin 0"1c cung c(p b2i con c!a tôi s3 không +nh 
h"2ng vi,c h4c c5ng nh" 0i/m h4c c!a con. 

Tôi cho phép nhân viên c!a ch"#ng trình Puente t-i tr".ng 0-i h4c California, Berkeley thu th6p các thông 
tin v) h7 s# h4c t6p c!a con 2 tr".ng hi,n t-i ho8c 2 nh&ng tr".ng mà con 0ã t9ng h4c, ho8c nh&ng tr".ng 
mà con s3 h4c trong t"#ng lai. 

Tôi hi/u là con c!a tôi s3 không b: nh6n d-ng cá nhân b;ng tên trong b(t c< tr".ng h1p nào và t(t c+ các 
thông tin s3 0"1c =n danh và b+o m6t tuy,t 0>i ngo-i tr9 khi 0"1c s? d@ng vAi m@c 0ích tuy/n sinh 2 các 
tr".ng cao 0Bng và 0-i h4c ho8c 0/ tuyên d"#ng nh&ng thành tích 08c bi,t c!a con tôi. 
 
Ch"#ng trình có 0"1c s* 07ng C c!a tôi 0/ cung c(p tên và 0:a chD c!a con tôi cho các tr".ng cao 0Bng và 
0-i h4c vAi m@c 0ích 0/ thông báo cho con tôi v) vi,c tuy/n sinh, các d* án 08c bi,t, hE tr1 tài chính ho8c 
các m@c 0ích phi th"#ng m-i khác. Ch"#ng trình có 0"1c s* 07ng C c!a tôi 0/ cung c(p tên và 0:a chD c!a 
con tôi cho các tF ch<c phi th"#ng m-i và nh&ng cá nhân mu>n thông báo cho con tôi v) các h4c bFng, 
ti)n tr1 c(p, ho8c gi+i th"2ng. 

Tham gia ch"#ng trình:

Tên H4c Sinh: __________________________________________________________

Tên Tr".ng: ___________________________________________________________

Tên ph@ huynh/ng".i giám h' ____________________________________________

Ch& kC c!a ph@ huynh/ng".i giám h'  __________________________________   Ngày: _______________

Ch(p thu6n cho s? d@ng hình +nh và quay video:

 Tôi cho phép ch"#ng trình ch@p hình, quay video con c!a tôi và ch"#ng trình có th/ l"u l-i hình +nh  
 c!a con tôi cho vi,c in (n ho8c s? d@ng trên các ph"#ng ti,n truy)n thông (trang web/m-ng xã h'i)  
              nh;m qu+ng bá ch"#ng trình và trên các tài li,u tiGp th:.

 Tôi KHÔNG cho phép ch"#ng trình ch@p hình, quay video con tôi và ch"#ng trình KHÔNG 0"1c l"u  
               l-i hình +nh c!a con tôi cho vi,c in (n ho8c s? d@ng trên các ph"#ng ti,n truy)n thông (trang web/        
               m-ng xã h'i) nh;m qu+ng bá ch"#ng trình Puente và trên các tài li,u tiGp th:.

Tên ph@ huynh/ng".i giám h' ____________________________________________
 
Ch& kC c!a ph@ huynh/ng".i giám h' ___________________________________  Ngày: ____________
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