Community Resources, Inc.
Sự đề cử cho chương trình Cố Vấn Học Thuật
(TRANG 5 PHẢI ĐƯỢC ĐIỀN BỞI PHỤ HUYNH)
Gửi tới quý Phụ Huynh và người Giám Hộ:
Ông/ bà chắc hẳn phải rất tự hào. Con của ông/ bà đã được chọn để tham gia vào chương trình Cố Vấn
Học Thuật. Chương trình này kết nối học sinh với các tình nguyện viên để giúp học sinh trải nghiệm về
ngành nghề mà họ yêu thích. Các học sinh được chọn cho chương trình này sẽ dành khoảng 6 giờ với
người cố vấn, trải nghiệm thực tế, trao đổi riêng với những người có kinh nghiệm trong ngành.
Trang bốn của tờ đơn đề cử có ghi chú những trách nhiệm của ông/ bà hoặc người giám hộ để đảm bảo
trải nghiệm lần này sẽ diễn ra tốt đẹp và thành công cho cả học sinh và người cố vấn.
Xin hãy vui lòng đọc kỹ và nộp lại trang này cho giáo viên của học sinh để việc đề cử được gửi đến
Community Resources, Inc. Nếu ông/ bà có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với Quản Lý của chương trình
là Lara Kent qua số điện thoại 720-424-2300.
Quý phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh chương trình Cố Vấn Học Thuật cam kết các điều
sau. Xin hãy đọc kỹ, ký tên, và nộp lại cho giáo viên của học sinh tất cả các tờ đơn đề cử này kèm
nhau.
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Tôi sẽ đảm bảo con của tôi hiểu rõ trách nhiệm của chúng để có thể thành công trong chương
trình Cố Vấn Học Thuật.
Tôi sẽ cung cấp phương tiện cho con tôi đến/ về từ địa điểm gặp mặt.
Tôi sẽ trả lời điện thoại từ người cố vấn và Community Resources, Inc.
Tôi sẽ thông báo người cố vấn sớm nhất có thể nếu con của tôi không thể đến hoặc phải đặt lịch
hẹn vào buổi khác.
Tôi sẽ liên lạc với Laura Kent, Quản Lý của chương trình Cố Vấn Học Thuật nếu có câu hỏi hoặc
mối quan tâm nào về chương trình và trải nghiệm với chương trình của con tôi.
Tôi sẽ điền đơn đánh giá Community Resources, Inc vào cuối chương trình cố vấn và viết một
bức thư cảm ơn đến người cố vấn.

Tên học sinh: _________________________________________________________________________
Trường:
___________________________________________________ Lớp: ______________
Chữ ký phụ huynh: _____________________________________________ Ngày: _________________
Tôi muốn trao đổi qua ________ đường bưu điện _______ e-mail.
Tôi cho phép Community Resources, Inc. được dùng một hình ảnh của con tôi trên các tài liệu truyền
thông.
Các tấm ảnh sẽ chỉ được dùng tại trường lớp của học sinh. Có ____
Không ____
Tôi cho phép học sinh của tôi được nói chuyện qua điện thoại, email và tin nhắn với người cố vấn trong
giờ cho phép. Có ______
Không ______
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