PERMISSION TO TEST FOR GATE
PERMISO PARA PARTICIPAR EN EL EXAMEN GATE
MẪU ĐƠN KHẢO SÁT GATE

Please return this form to your child’s classroom teacher no later than
Por favor de entregar a la maestra de su hijo a más tardar el
Xin vui lòng gửi lại mẫu này cho giáo viên lớp của con quý vị trễ nhất là

Student Last Name / First Name
Apellido del estudiante / Nombre
Họ học sinh / tên học sinh

Parent/Guardian’s Signature
Firma del padre de familia
Chữ ký phụ huynh

Teacher’s Name
Nombre del maestro
Tên giáo viên

School
Escuela
Trường

Grado
Grado
Lớp

Date
Fecha
Ngày

 I give permission for my child to be assessed for possible participation in the District GATE program.
Doy permiso a mi hijo de ser evaluado para la posible participación en el programa GATE de Distrito.
Tôi cho phép con tôi tham dự khảo sát chương trình GATE tại học khu.

 I do not wish for my child to be assessed for possible participation in the District GATE program.
NO deseo que mi hijo sea evaluado para la posible participación en el programa GATE de Distrito.
Tôi không cho phép con tôi tham dự khảo sát chương trình GATE tại học khu.
If you have any questions about the administration of the GATE Assessment at your school, please contact your
child’s teacher or the principal. Further information about the Ocean View GATE program is available on the
Programs link on the District website: www.ovsd.org or you may call the GATE office at 714-847-2551 x 1351.
Si tiene alguna pregunta acera de la administración de la Evaluación GATE en su escuela, contacte al maestro de su
hijo(a) o al director. Más información acerca del programa GATE de Ocean View se encuentra disponible en el enlace
a Programas del sitio web del Distrito: www.ovsd.org o puede llamar a la oficina del programa GATE, al teléfono
714-847-2551 x 1351.
Nếu quý vị có thắc mắc về việc quản lý đánh giá GATE tại trường của con em, vui lòng liên hệ với giáo viên của con
em hoặc hiệu trưởng. Thông tin thêm về chương trình GATE Ocean View có sẵn trên liên kết chương trình trên trang
của học khu: www.ovsd.org hoặc quý vị có thể gọi văn phòng GATE tại số 714-847-2551 x 1351.
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