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Đơn Gia Nhập Đội Văn Nghệ Học Sinh Trường Việt Ngữ Văn Lang
là phụ huynh của học sinh

Tôi,
hiện đang học lớp

tại trường Việt Ngữ Văn Lang.

Trong trường hợp khẩn cấp xin liên lạc với
Điện thoại nhà:

liên hệ với học sinh
Điện thoại di động:

Địa chỉ điện Thư (e-mail):
Tôi đồng ý cho con em của tôi được gia nhập trong đội văn nghệ của TVNVL do
giáo viên phụ trách.

Tôi xin cám kết tuân theo những qui định như sau:
Tôi hiểu là vì sự giới hạn của số lượng học sinh cho các đội văn nghệ, nên sau khi ghi danh, con em của tôi sẽ phải qua kỳ
tuyển lựa do giáo viên phụ trách sinh hoạt tổ chức để được gia nhập trong các đội văn nghệ của nhà trường.
Tôi hiểu là luôn tạo điều kiện để con em của tôi tham dự đầy đủ các buổi thực tập cũng như trình diễn trong đội văn nghệ
học sinh của trường Việt Ngữ Văn Lang.
Tôi hiểu tôi chịu trách nhiệm đưa và đón con em của tôi trong các buổi tập dượt và trình diễn theo thông báo của giáo viên
phụ trách đội văn nghệ.
Ngoài việc tập dượt và trình diễn tại trường Việt Ngữ Văn Lang, tôi cũng đồng ý cho nhà trường đưa con em của tôi đi tham
dự các buổi tình diễn văn nghệ mà trường Việt Ngữ Văn Lang có tham dự trong chương trình và được tổ chức tại các khu
vực ngoài khuôn viên của trường Việt Ngữ Văn Lang.
Tôi hiểu là trong trường hợp con em của tôi vắng mặt quá 3 lần trong các buổi tập dượt mà không có lý do chánh đáng thì
giáo viên phụ trách sẽ có toàn quyền cho con em của tôi ra khỏi đội văn nghệ.
Tôi hiểu và cũng như đồng ý nếu học lực của con em trong lớp học tại trường Việt Ngữ Văn Lang dưới điểm trung bình thì
giáo viên phụ trách sẽ tạm thời cho con em của tôi ra khỏi đội văn nghệ cho đến khi chứng minh có sự tiến bộ trong việc
học.
Tôi hiểu và cũng như đồng ý Trường Việt Ngữ Văn Lang và giáo viên phụ trách sẽ không chịu trách nhiệm trong việc xảy ra
thương tích hay tổn hại trong lúc com em của tôi thực tập và trình diễn cũng như trong lúc di chuyển đến nơi trình diễn
chương trình văn nghệ của nhà trường.
Theo quy định luật liên bang và điều lệ Trường Việt Ngữ Văn Lang được phép tiết lộ những thông tin sau đây mà không cần
qua sự đồng ý trước của quý phụ huynh: Tên học sinh, sự tham gia trong các sinh hoạt trong trường, bằng cấp và khen
thưởng danh dự, hoặc ngày tháng năm học tại trường. Nếu quý vị không muốn tiết lộ những thông tin này, xin vui lòng
liên lạc trường Việt Ngữ Văn Lang để nộp đơn yêu cầu bằng văn bản.
Hình học sinh thông thường được sử dụng trong các sách kỷ yếu, bảng thông tin định kỳ, trang mạng và báo Xuân của nhà
trường . Nếu quý vị không muốn hình ảnh của con em quý vị được sử dụng hoặc tiết lộ cho những mục đích này,
xin vui lòng liên lạc trường Việt Ngữ Văn Lang để nộp đơn yêu cầu bằng văn bản.
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