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Đánh giá PPAT® 
Phiếu chấp thuận cho Học sinh dưới 18 tuổi 

Cập nhật lần cuối ngày 22/04/2022 

 
Kính gửi Quý phụ huynh/Người giám hộ: 
 
Tôi là một thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá PPAT® theo yêu cầu của chương trình dự bị giáo viên (có tên 
bên dưới). Trong khuôn khổ các câu trả lời đánh giá của mình, tôi muốn gửi các mẫu bài làm của con quý vị 
để làm bằng chứng cho hoạt động giảng dạy của tôi. Tên của con quý vị sẽ không xuất hiện trên bất kỳ tài 
liệu nào gửi đi. Tôi cũng sẽ gửi một đoạn video ngắn về việc giảng dạy của tôi. Mặc dù trong video có thể 
xuất hiện hình ảnh con quý vị và các học sinh khác trong lớp học, nhưng trọng tâm chính vẫn là hoạt động 
giảng dạy của tôi chứ không phải là các học sinh hoặc những người lớn khác trong lớp. 

Các câu trả lời của tôi, bao gồm tất cả các bài bình luận bằng văn bản, bài làm của học sinh và video mà tôi 
gửi đi, sẽ được các chuyên viên đánh giá ETS xem xét trong khi cho điểm bài đánh giá của tôi. Những câu 
trả lời này cũng có thể được sử dụng để đào tạo những chuyên viên đánh giá ETS mới cho việc chấm điểm 
các bài đánh giá trong tương lai. Chương trình dự bị giáo viên cũng có thể xem xét các câu trả lời của tôi để 
giúp tôi cải thiện hiệu quả giảng dạy của mình. Bài bình luận bằng văn bản của tôi có thể được ETS sử dụng 
trong việc phát triển thư viện các bài giảng điển hình cho các ứng viên dự thi để trở thành giáo viên tương 
lai. Thư viện sẽ không bao gồm các bài làm mẫu và video của học sinh. 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới và đánh dấu vào các ô thích hợp để thể hiện rằng quý vị cho phép 
gửi bài của con quý vị và cho phép con quý vị xuất hiện trong bản ghi video. 

Tên của quý vị: ___________________________________________________________________  

Tên của con quý vị: ________________________________________________________________  

Địa chỉ của quý vị: _________________________________________________________________  

Trường học nơi con quý vị theo học: ___________________________________________________  

Tên của giáo viên: _________________________________________________________________  

Chương trình Dự bị Giáo viên mà Giáo viên của con quý vị tham gia và Tên tiểu bang: ____________  

Tôi là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của trẻ có tên ở trên. Tôi đã đọc thông tin ở trên liên 
quan đến Bài đánh giá PPAT do ETS quản lý và đồng ý về những nội dung sau: 

Tài liệu (chọn một) 

🗆🗆 Tôi CÓ cho phép gửi những tài liệu mà con tôi đã hoàn thành như một phần của các hoạt động trong lớp. 

🗆🗆 Tôi KHÔNG cho phép gửi những tài liệu mà con tôi đã hoàn thành như một phần của các hoạt động 
trong lớp. 

 
Bản ghi video (chọn một) 

🗆🗆 Tôi CÓ cho phép con tôi xuất hiện trong video ghi hình các hoạt động trong lớp học. 

🗆🗆 Tôi KHÔNG cho phép con tôi xuất hiện trong video ghi hình các hoạt động trong lớp học. 
 

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ:  _______________________________  Ngày: _______________  
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