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Mẫu Phát hành Video edTPA đối với Trẻ Vị thành niên 

 

Thưa các Phụ huynh/Người Giám hộ, 

 

Tôi là giáo sinh của lớp học con quý vị. Tôi được yêu cầu hoàn thành bản đánh giá edTPA để hỗ trợ việc 

phát triển của tôi là một giáo viên và xác định sự sẵn sàng của tôi để bắt đầu giảng dạy. New Jersey 

Department of Education (Bộ Giáo dục New Jersey) bắt đầu áp dụng edTPA như một yêu cầu cấp chứng 

chỉ có hiệu lực trong năm 2017-2018. 

 

Việc đánh giá đòi hỏi tôi lên kế hoạch một loạt các bài giảng, dạy những bài giảng đó, và đánh giá việc 

học tập của học sinh. Là một phần trong quá trình này tôi phải quay những đoạn video có âm thanh của 

chính bản thân tôi và trình một đoạn ghi hình ngắn, 20 phút về việc giảng dạy của tôi. Trọng tâm của đoạn 

ghi hình này là tập trung vào tôi như một giáo viên. Tuy nhiên trong khi dạy học con quý vị cũng có thể 

xuất hiện trong đoạn ghi hình này. Tôi cũng được yêu cầu nộp một số mẫu bài làm của học sinh như bằng 

chứng về hiệu quả giảng dạy của tôi. Tên học sinh hay tên trường học sẽ không xuất hiện trong bất kỳ 

mẫu bài làm nào tôi sẽ nộp. 

 

Tất cả các đoạn ghi hình đó sẽ được dùng cho mục đích đánh giá việc giảng dạy của tôi và cải thiện các 

chương trình đào tạo giáo viên. Chỉ những người chấm điểm từ Trường Stanford/Pearson (những trường 

đại học đã phát triển/quản lý việc đánh giá này) và giáo viên của trường cao đẳng hay đại học sẽ xem các 

đoạn ghi hình này. Các đoạn ghi hình này sẽ không xuất hiện trên các trang mạng hay bất kỳ môi trường 

công cộng nào khác và sẽ được xoá đi khi chu trình chấm điểm đánh giá hoàn thành. 

 

Cảm ơn trước sự xem xét của quý vị để giúp tôi trong bước rất quan trọng này của sự nghiệp của tôi và 

hoàn thành mẫu này của tôi. 

 

______________________________, Giáo Sinh         Ngày: ________________  

 

=========================================================================== 

 

Tên học sinh: ________________________            Lớp: ________      

 

Giáo viên: ______________________               Trường: ________________________________       

 

Tôi là phụ huynh/người giám hộ học sinh có tên nêu trên. Tôi đã nhận được và đọc bức thư trên về việc 

đánh giá giáo sinh (edTPA). Vui lòng đánh dấu một lựa chọn:  

 

_____   Tôi CHO phép đưa hình ảnh con tôi vào các video có âm thanh về bài giảng trên lớp và sao chép 

các tài liệu mà con tôi đã hoàn thành như một phần các hoạt động của lớp. Tên học sinh và tên trường sẽ 

không xuất hiện trong bất kỳ mẫu bài làm nào sẽ được nộp. 

 

_____    Tôi KHÔNG CHO phép ghi hình con tôi hoặc sao chép các tài liệu mà con tôi có thể đã làm 

như một phần của các hoạt động của lớp. 

 

Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám hộ________________________________ Ngày_____ 

 


