ĐƠN CHẤP THUẬN TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH/ NGƯỜI BẢO HỘ
Học sinh___________________________________________________, lớp____________ cần sự chấp
thuận của quý vị để tham gia tư vấn cùng chuyên gia tư vấn và/hoặc thực tập viên tư vấn của trường Wellspring
Saigon.
Chuyên gia tư vấn của trường là thầy Morris. Thầy có bằng Thạc sĩ tư vấn học đường và nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực này. Thầy Morris còn là thành viên Hiệp hội chuyên gia tư vấn học đường Hoa Kỳ.
Vì việc tư vấn dựa trên mối quan hệ tin tưởng giữa chuyên viên và học sinh, thầy Morris sẽ bảo mật tất cả
thông tin mà học sinh chia sẻ, trừ những trường hợp bị hạn chế bởi trách nhiệm đạo đức. Quý phụ huynh và
Ban giám hiệu sẽ được thông báo ngay lập tức khi:
1. Học sinh tiết lộ thông tin gây tổn thương đến bản thân hoặc người khác
2. Bản thân học sinh hoặc người khác đang gặp nguy hiểm.
Ngoài hai trường hợp kể trên, nội dung trao đổi của học sinh trong quá trình tư vấn sẽ được bảo mật. Chúng
tôi sẽ sắp xếp gặp gỡ để trao đổi về con em của quý vị nếu quý vị phụ huynh có nhu cầu. Không một thông tin
cụ thể nào về buổi tư vấn sẽ được trao đổi với phụ huynh trừ khi được sự đồng ý trước của học sinh. Bằng
không, chuyên viên tư vấn sẽ chỉ thảo luận về tình hình chung của học sinh. Việc bảo mật này cũng sẽ được
áp dụng với các cuộc trao đổi giữa chuyên viên tư vấn với Ban giám hiệu và các giáo viên khác của học sinh.

Học sinh __________________________________________________ được tôi, giáo viên
___________________________________ khuyến khích sử dụng dịch vụ tư vấn tại trường. Tôi là giáo viên
bộ môn _________________________ của em.
Bằng việc kí vào tờ đơn này, tôi xin xác nhận đồng ý cho con tôi tham gia hoạt động tư vấn tại trường và đồng
ý với việc bảo mật trong quá trình tư vấn. Tôi hiểu việc tư vấn có thể được thực hiện với từng cá nhân hoặc
trong một nhóm nhỏ.
Tờ đơn chấp thuận này sẽ được lưu giữ trong thời gian học sinh theo học tại Wellspring Saigon. Quý vị có
thể hủy bỏ sự chấp thuận này bất cứ lúc nào. Nếu quý vị có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ giáo viên hoặc chuyên
gia tư vấn, thầy Morris.
PHHS/Người bảo hộ __________________________________________
Ngày_____/tháng_______/năm_______

