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THỎA THUẬN VỀ AN TOÀN
Chào Mừng đến Trại Mạo Hiểm Kỹ Thuật! Với sự chấp thuận của giáo viên, các học sinh có thể sử dụng những dụng
cụ và thiết bị có sẵn trong phạm vi chương trình nầy. Sự nhận thức về an toàn của mỗi học sinh, cũng như là việc
tuân hành các quy tắc an toàn là thiết yếu trong việc mang lại môi trường lớp học và phòng thử nghiệm an toàn. Chỉ
dẫn về an toàn được cấp cho tất cả các dụng cụ và thiết bị được sử dụng. Hiểu biết và tuân theo các thủ tục an toàn
thích hợp sẽ giúp những cơ hội học tập được cung ứng cho (các) con em. Các học sinh không có thể sử dụng
những dụng cụ và máy móc trong các lớp học mà không có ký tên thơ an toàn tổng quát nầy. Các học sinh
phải tuân hành các quy tắc an toàn sau đây trong tất cả các lớp Mạo Hiểm Kỹ Thuật của các em:
1. Luôn mang kính bảo vệ mắt trong phòng thử nghiệm
2. Cởi bỏ ra hay điều chỉnh áo quần vừa rộng lùng thùng và xăn các tay áo trên khuỷu tay
3. Mang giày có che kín ngón chân khi ở trong phòng thử nghiệm
4. Mặc áo quần an toàn như giáo viên đã định rõ
5. Buộc tóc dài lại hay đội nón nếu cần
6. Tháo đồ trang sức như đòi hỏi trong các quy tắc an toàn máy móc
7. Cầm các dụng cụ sắc bén/nhọn hướng xuống phía dưới và xa khỏi chính mình và các người khác
8. Không sử dụng bất cứ dụng cụ thiết bị nào trừ khi em biết cách sử dụng – hỏi giảng viên giúp đở nếu không rõ
9. Đem trả lại những dụng cụ và vật liệu về chỗ thích hợp ngay khi em sử dụng xong
10. Tuân theo tất cả quy tắc đăng tải của dụng cụ, máy móc, và vùng an toàn
11. Chỉ sử dụng thiết bị mà giáo viên đã chỉ bảo và cho phép em
12. Trình báo những điều kiện không an toàn, dụng cụ hư hỏng và lụt cùn cho giáo viên ngay lập tức
13. Trình báo tất cả tai nạn cho giáo viên ngay lập tức, bất kể mức nghiêm trọng
14. Tránh nói chuyện hay nói cách khác sao lãng các học sinh sử dụng những dụng cụ
15. Tránh chạy, ném những đồ vật, “đùa giỡn ầm ỹ” và làm tiếng ồn ào không cần thiết trong phòng thử nghiệm
GHI CHÚ: BẤT CỨ CUỘC ĐÁNH LỘN NÀO SẼ DẪN ĐẾN BỊ ĐUỔI KHỎI TRẠI VÌ CÁC DỤNG CỤ TRONG LỚP HỌC
VÀ KHU VỰC THỬ NGHIỆM. MỖI DỤNG CỤ SẼ ĐƯỢC COI LÀ MỘT VŨ KHÍ! NHỮNG PHÍ HOÀN LẠI SẼ KHÔNG
ĐƯỢC CẤP PHÁT.

Xin hoàn lại mẫu phiếu đã ký tên nầy vào ngày trại đầu. Những học sinh mà không có mẫu phiếu đã
ký tên trong hồ sơ sẽ không có thể được tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào mà đòi hỏi sự lưu ý về
an toàn.
LS-CTE-TAC Agreement Form

THỎA THUẬN VỀ THỰC PHẨM
Một số lớp sẽ cho phép các học sinh thăm dò Nghệ Thuật Nấu Nướng. Mẫu phiếu nầy được trù định thông báo cho
các Giảng Viên Nấu Nướng biết tại Trại Mạo Hiểm Kỹ Thuật bất cứ hay mọi quan ngại liên hệ thực phẩm con em có
thể có. Với chữ ký trên mẫu phiếu nầy, quý vị cho phép các giáo viên nấu nướng tiếp xúc với quý vị nếu có điều thắc
mắc hay quan ngại liên quan đến những dị ứng thực phẩm hay nhạy cảm bất thường.
Xin liệt kê bất cứ hay mọi chất liệu mà con em KHÔNG được phép ăn vì những lý do tôn giáo hay thể chất.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Các giảng viên sẽ dùng thông tin được chia sẻ để dự trù những thực đơn mà sẽ giảm bớt bất cứ sự xuất hiện có thể
nào của các triệu chứng dị ứng thực phẩm. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi không thể bảo đảm con em sẽ không tiếp cận
những chất gây dị ứng. Xin thảo luận các dị ứng với con em và khuyến khích các em tránh ăn bất cứ thực
phẩm có thể gây một dị ứng thức ăn.
Với chữ ký trên mẫu phiếu nầy, quý vị cho phép con em sử dụng những dụng cụ và thiết bị trong các lớp học mà đòi
hỏi sự lưu ý về an toàn. Chữ ký tên của quý vị dưới đây chứng tỏ quý vị đã xem xét những quy tắc về an toàn và nấu
nướng với con em và hiểu con em sẽ sử dụng những dụng cụ và máy móc mà đòi hỏi sự lưu ý về an toàn. Ngoài ra,
các giáo viên nấu nướng có thể cần tiếp xúc với quý vị nếu có điều thắc mắc hay quan ngại liên quan đến những dị
ứng thực phẩm hay nhạy cảm bất thường.
Tên Học Sinh (XIN VIẾT CHỮ IN): __________________________________________________________________

Chữ Ký của Học Sinh: _________________________________________________

Ngày: __________________

Tên của Phụ Huynh (XIN VIẾT CHỮ IN): _____________________________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ: ________________________________________

Ngày: __________________

(Các) Số Điện Thoại Di Động của Phụ Huynh: _________________ (Các) Điện Thoại Sở Làm: _________________
Địa Chỉ Điện Thơ của Phụ Huynh: __________________________________________________________________

Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, xin tiếp xúc với Beth Mehr, Chuyên Viên Giáo Dục CTE, bằng điện thơ
(bgmehr@fcps.edu) hay bằng điện thoại (571-423-4161).

