Mẫu Chấp Thuận của Chương Trình
Mẫu Chấp Thuận của Chương Trình này phải được in ra, ký tên, và nộp cho Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES tại trường trung
học của con quý vị trễ nhất là ngày Ngày 15 tháng 1 năm 2021 .
Tôi cho phép các đối tác của Chương Trình ACES xem và tiết lộ thông tin trong hồ sơ học tập của tôi/con tôi có thể liên quan
đến Chương Trình ACES, trong đó bao gồm thông tin về kế hoạch IEP/504, bảng điểm, thông tin trợ cấp tài chánh và thông tin
học tập khác sẽ được chia sẻ khi cần.
CHẤP THUẬN LIÊN LẠC: Chúng tôi sử dụng nhiều phương thức thông tin liên lạc khác nhau, trong đó bao gồm nhưng không
giới hạn ở thư bưu điện Hoa Kỳ, email, gọi điện thoại, nhắn tin qua điện thoại, và mạng xã hội. Chúng tôi trân trọng xin phép sử
dụng các phương thức này để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ và học sinh, vì các phương thức này là vô cùng quan trọng
để giúp chúng tôi tuyển chọn và cung cấp nội dung chương trình cho học sinh để giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và
vào đời. Khi ký mẫu chấp thuận này, quý vị cho phép chương trình ACES sử dụng các hình thức thông tin liên lạc khác
nhau này để tiếp cận cả phụ huynh/người giám hộ và học sinh về các vấn đề liên quan đến chương trình ACES.
Sau khi được tiếp nhận vào chương trình ACES, tôi cho phép con tôi điền đơn xin vào trường Montgomery College (MC) để sử
dụng các nguồn trợ giúp của MC để tiếp tục hội đủ điều kiện tham gia chương trình ACES. Các nguồn trợ giúp của Montgomery
College là bắt buộc để tham gia đầy đủ vào chương trình ACES. Học sinh sẽ bị loại ra khỏi chương trình nếu không điền Đơn
Xin vào Trường Montgomery College trước ngày 30 tháng Chín, 2021. Tất cả các học sinh ACES sẽ cần phải điền đơn xin
vào trường Montgomery College (MC), tuy nhiên không bắt buộc phải theo học tại MC sau khi tốt nghiệp trung học.
Chương Trình ACES có quyền xem xét tất cả các đơn xin tùy theo từng trường hợp và có thể cân nhắc thêm các yếu tố cá
nhân và học tập khác khi đưa ra các quyết định tuyển sinh chính thức cuối cùng. Chương Trình ACES sẽ không tiết lộ thông tin
có thể nhận dạng cá nhân cho bên khác hoặc cho mục đích khác khi không có sự đồng ý trước của học sinh/người giám hộ.
Mẫu Chấp Thuận của Chương Trình nằm trong khuôn khổ hồ sơ nộp đơn xin vào Chương Trình ACES và không phải là đơn
xin vào trường Montgomery College hay bất kỳ chương trình nào thuộc the Universities at Shady Grove.
Tôi hiểu rằng việc nộp đơn không bảo đảm là tôi/con tôi sẽ được tiếp nhận vào chương trình ACES.
Số ID MCPS của Học Sinh: __________________
Tên Học Sinh:

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

Chữ Ký của Học Sinh:

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

Ngày:

Ngày:

Phụ Huynh/Người Giám Hộ: để bảo đảm là quý vị và con quý vị nhận được toàn bộ các thông tin liên lạc về Chương Trình
ACES, vui lòng cung cấp các thông tin sau đây.
Địa chỉ có tên đường phố:

Tiểu Bang: ___________Số Zip Code:

Thành Phố:
Số Điện Thoại Di Động của Phụ Huynh

Địa chỉ email của Phụ Huynh:

Không phải trả chi phí khi tham gia Chương Trình ACES.

______

