विद्यार्थीको जारी फारम
पररचय
ओहायोका शिक्षकहरूले आफ्नो चार बर्षे क्याररयर शनवासी आवासीय शिक्षा अनुमतिपत्रकासाथ िु रू गर्द छन् र उनीहरूले
भचुुअल शिक्षा कायुक्रमको चार वर्षु पूरा गनुुपर्ु छ र सफलतापूवुक भचुुअल शिक्षा शिक्षक योगात्मक मूल्ाांकन (RESA) पाररत
गनु एउटा पााँच-वर्षे व्यावसातिक तिक्षा अनुमतिपत्रमा जानुपर्ु छ। मू ल्ाांकनले भचुुअल शिक्षक (आरईएस) लाई िोजना र लागू
गने उनीहरूको क्षमता प्रर्िुन गनु लगाउाँ र्छ जुन शवद्याथीहरूलाई जशिल सोचमा सांलग्न गराउाँ र्छ र उनीहरूको शिक्षण
अभ्यासहरू सूशचत गनु सांरचनात्मक आकलन प्रयोग गर्ु छ। यस मूल्ाङ्कनको अांिका रूपमा, ताँपाईको बच्चाको शिक्षकले
उनीलाई वा उनी आफ्नै बच्चाको कक्षाको काममा लेख तटपोट गनुदका साथै बच्चाहरूलाई एक अकोसाँग र व्यक्तिगत रूपमा
कायुमा लेख तटपोट गर्द छन्।
गोपनीयता
अतिलेखहरू (रे कतडदङहरू) िैशक्षक र व्यावसाशयक शवकासको प्रयोगकालाशग बनाइएको हो। उनीहरू ओहायोको शनवासी
शिक्षक कायुक्रम, अन्य शिक्षक प्रशिक्षण र व्यावसाशयक शवकास कायुक्रमहरू र उनीहरूका शवशभन्न साझेर्ारहरू र
सहयोगीहरू, इन्टरनेि र अन्य शमशिया प्रयोग गरे र हेराइनेछ। जबसम्म पाररवाररक िैशक्षक गोपनीयता अशिकार ऐन (FERPA)
र अन्य लागू कानून अन्तगुत िसको खुलासा अनुमशत नतर्ए सम्म अतिलेखहरू (रे कतडद ङहरू) खुलासा गनु वा कसैलाई र्े खाइने
छै न।
सम्झौता
म मेरो अनुमति ________________________________ (स्कूल / शजल्लाको नाम) र यो द्वारा व्यक्तिहरूलाई शभशियो िे प
गनद, फोिो र रे किु गनु कुनै पशन माध्यममा मेरो बच्चाको उपक्तथथशतमा, आवाज र कक्षाकोठामा स्कूलको काम गनद, अनलाइन र
स्कूलका आिारमा काम गनु म अनुमशत शर्न्छु । ओहायो आवासीय शिक्षा कािदक्रम, ओहायो शनवासी शिक्षा शिक्षक योगात्मक
मूल्ाांकन (RESA), अन्य प्रशिक्षण र व्यावसाशयक शवकास कायुक्रम वा शिक्षकहरूकालाशग प्रस्तावहरू र उनीहरूका
साझेर्ारहरू र सहयोगीहरूसाँग वा यसको सम्बन्धमा पतन अतिलेख (शभशियो) प्रयोग गनद सतकन्छ।
म ________________________________ (शवद्यालय / शजल्लाको नाम) लाई र िी द्वारा अतिकृि,ओशहयो शनवासी शिक्षाप्रर्
कायुक्रम, ओहायो आवासीय शिक्षा शिक्षक योगात्मक मूल्ाांकन (RESA) साँग सम्बक्तन्धत उद्दे श्यकालाशग रे कतडद ङमा मेरो
बच्चाको समानता प्रयोग गनु र प्रर्िुन गने अशिकार, अन्य प्रशिक्षण र पेिेवर शवकास कायुक्रमहरू वा शिक्षकहरूको
प्रस्तावहरू र उनीहरूका साझेर्ारहरू र सहयोगीहरूकालाशग िी रे कतडद ङको प्रिोग गनद म अनुमति शर्न्छु । शभशियो परीक्षण
शवकासकताुहरूद्वारा कािदक्रमको तवकास र कायाुन्वयनकालाशग सुरशक्षत सतु अन्तगुत गणक प्रशिक्षण सशहत प्रयोग गनु सशकन्छ
र कायुक्रमको सुिार गशतशवशिलाई सहयोग गनु भशवष्यमा वैिता र शवश्वसनीयता अध्ययन जस्तामा पशन प्रयोग गनु सशकन्छ।
म बुझ्छु शक ________________________________ (शवद्यालय / शजल्लाको नाम) वा यो अनुमति द्वारा अशिकृत अन्यले
शवशिष्ट शिक्षण र/वा सामग्री मुद्दाहरूको शचत्रण गनु दृश्य सम्पार्न गर्ु छ र म जारी गर्द छु र िसमा म हातनरतहि छु
____________________________ (स्कूल / शजल्लाको नाम), यसका अशिकारीहरू, कमुचारीहरू र एजेन्टहरू र अन्य सबै
अतिकृिहरूलाई िस अनुमति द्वारा आतिकाररक हुनेछ, माग र कुनै पतन प्रकारको र्ातित्व िी तिक्षकको व्यावसातिक तवकास र
सम्बन्धिि कािदक्रमहरूको तविरणबाट उत्पन्न िएको हो। म सहमत छु शक माशथ छलफल गररएका अतिलेखहरू (रे कतडद ङहरू)
मा वा यी रे कशिु गबाि उत्पाशर्त कुनै पशन कायुक्रमहरूमा मेरो स्वाशमत्वको रुशच छै न।
म मेरो बच्चालाई रे कडद गनद, तितत्रि गनद, फोटो न्धखच्न अनुमति प्रदान गतदि न। कृपिा िहााँ ईतनतसएल गनुदहोस्: _____
म मेरो बच्चालाई रे कडद गनद, तितत्रि गनद वा फोटो न्धखच्न अनुमति प्रदान गदि छु। कृपिा िहााँ ईतनतसएल गनुदहोस्: _____
_________________________
शवद्याथीको नाम

___________________________________________
शिक्षक/स्कूलको नाम

_________________________
अशभभावक/सांरक्षकको नाम

_________________________
अशभभावक/सांरक्षकको हस्ताक्षर

__________________
शमशत

