BẢN CHẤP THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRIPLE P
1. Tôi đồng ý tham gia Chương trình Đào tạo về Nuôi dạy con Tích cực theo Triple P .
2. Tôi hiểu rằng dịch vụ đào tạo này KHÔNG phải là dịch vụ khẩn cấp. Nếu tôi gặp khủng
hoảng hoặc trong trường hợp khẩn cấp, tôi nên gọi ngay số y tế khẩn cấp hoặc tìm sự giúp
đỡ từ bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe chuyên về khủng hoảng nơi tôi sinh sống.
3. Tôi hiểu rằng dịch vụ đào tạo này mang lại những lợi ích tiềm năng như kiến thức và thông
tin hỗ trợ trong việc nuoi dạy con.
4. Tôi hiểu rằng cũng có những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, ví dụ sự gián
đoạn đường dây kết nối hoặc khó khăn về mặt kỹ thuật công nghệ. Tôi hiểu rằng Chuyên
gia Tư vấn và tôi có thể ngừng dịch vụ nếu cảm thấy việc kết nối trực tuyến không phù hợp
với tình hình.
5. Tôi đã có cơ hội đặt các câu hỏi liên quan đến chương trình này với Chuyên gia Tư vấn và
đã nhận được câu trả lời về các rủi ro, lợi ích trong việc tư vấn, đào tạo.
6. Chứng chỉ sau khi tham gia lớp Triple P có ý nghĩa xác nhận học viên đã hoàn thành
chương trình. Chứng chỉ này không cho phép học viên đi đào tạo lại đối tượng khác.
7. Triple P rất nghiêm ngặt trong việc bảo lưu mọi quyền và chất lượng của đào tạo viên. Để
đảm bảo sự bảo mật, tôi sẽ không đưa đường dẫn của buổi đào tạo của mình với bất kỳ ai
mà không được phép tham dự chương trình.
Tôi đồng ý sử dụng dịch vụ đào tạo cho mục đích tiếp nhận thông tin và kiến thức cho bản thân,
đồng thời tuân theo các điều khoản trong bản chấp thuận này. Bằng việc ký tên dưới đây, tôi
cam đoan rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của bản chấp thuận này.
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