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Hợp Đồng Về Sự Bảo Mật Của Phụ Huynh  
 

Theo như Điều Luật 22 Pa. § 4.4 và để đảm bảo tính an ninh và bảo mật của đề thi, bất kỳ cá nhân nào kiểm tra đề 

bài thi PSSA (Hệ Thống Đánh Giá Các Trường Trong Tiểu Bang Pennsylvania) / Keystone / PASA (Đánh Giá 

Khác Của Pennsylvania) theo Điều Luật 22 Pa §§ 4.4 và 4.5 thì những cá nhân này phải xác nhận những điều sau 

đây: 

 

Là một phụ huynh có con em sẽ dự kỳ thi PSSA / Keystone / PASA trong năm học hiện tại, tôi hiểu rằng tôi có 

quyền xem các bài thi PSSA / Keystone / PASA và duy trì nội dung của bài thi là điều quan trọng nhất. Tôi cũng 

hiểu rằng tất cả bài thi PSSA / Keystone / PASA bao gồm nội dung trong tập đề thi, tờ giấy ghi bài làm của học sinh 

là tài sản được bảo mật của Khối Cộng Đồng Chung, Bộ Giáo Dục Pennsylvania (PDE). Vì vậy, tôi đồng ý sẽ 

không thảo luận, phổ biến, hoặc tiết lộ nội dung đề thi cho bất cứ ai, kể cả con của tôi. 

 

Tôi hiểu rằng việc vi phạm những điều khoản này có thể dẫn đến trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại gây ra bởi 

hành động vi phạm tính bảo mật của bài thi, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý và / hoặc chi phí 

liên quan đến bất kỳ những điều sau đây: học sinh phải dự thi lại; tính toán lại dữ liệu thành tích học sinh / trường / 

sở giáo dục; xây dựng / viết đề thi mới để thay thế các đề thi đã bị tiết lộ; và điều tra việc lộ đề thi. 

 

Tôi cũng hiểu rằng nếu khai gian thì tôi sẽ chịu hình phạt theo điều luật 18 Pa.CS § 4904 (liên quan đến việc giả 

mạo không tuyên thệ đối với chính quyền). 

 

Tên (viết chữ in): ______________________________________ 

 

Chữ Ký: ______________________________________ Ngày: ________________________________ 

 

Được Làm Chứng Bởi: ______________________________________ Ngày: ____________________ 
 

(Information below this line is for school use when entering data into screen S12 of the SCN) 

SCN Opt-Out Form 

Student Name__________________________________________________                 Student ID____________________ 

1. Did Parent Communicate Intent to Opt-out?           Y          N                                                                  Date:_____________ 

2. Did Parent View Test?                 Y         N                                                                           Date Viewed: __________________ 

PSSA English Language Arts      Y     N                       PSSA Mathematics     Y     N                                 PSSA Science        Y     N 

PASA Reading      Y    N                                                PASA Math                  Y     N                                  PASA Science       Y     N 

Keystone Algebra 1      Y     N                                   Keystone Biology      Y    N                               Keystone Literature    Y    N 

5. Remarks 

 


