
(Vui lòng TRẢ LẠI sự chấp nhận này cho Trường của con bạn) Trường
Công Quận Catoosa

Cổng Thông Tin Cơ Sở Vô Hạn Được
Chấp Nhận Biểu Mẫu Chấp Nhận

Vui lòng liệt kê TẤT CẢ các học sinh của bạn mà bạn là phụ huynh hoặc bạn giữ quyền giám hộ hợp pháp đang
theo học các Trường Công Quận Catoosa.

Sinh viên Tên Mối quan hệ vớisinh học Lớp

Tôi đã đọc và hiểu được chấp nhận sử dụng Thủ tục Infinite Campus Portal, bao gồm cả tài khoản Hướng dẫn và
Yêu cầu hệ thống, và tôi đồng ý tuân theo và ủng hộ những quy tắc. Tôi hiểu rằng nếu tôi vi phạm bất kỳ điều
khoản nào của Quy trình sử dụng được chấp nhận này, tôi có thể mất đặc quyền sử dụng Cổng thông tin cơ sở vô
hạn và có thể phải chịu trách nhiệm về hậu quả dân sự và / hoặc hình sự.

(Vui lòng chọn một)

Tôi có một tài khoản Cha hiện tại.
Thiết lập cho tôi một tài khoản Cha mẹ mới.

Tên của Phụ huynh / Người giám hộ (Vui lòng in ra) _____________________________________________________________________________

Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ _______________________________________________________________________________________

Thông tin của Phụ huynh / Người giám hộ::

Địa chỉ NhàĐịa chỉ E Mail:

City State Zip: Work Phone:

Home Phone: Cell Phone:

Bằng cách ký tên dưới đây, tôi cũng cho phép trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của tôi sinh
viên của trường được liệt kê ở trên để có quyền truy cập vào cổng Infinite Campus.
Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ _____________________________________________________________________

Cần có chữ ký của học sinh nếu học sinh từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách ký tên bên dưới, học sinh xác nhận rằng
mình đã đọc và hiểu Quy trình sử dụng được chấp nhận của Cổng thông tin Khuôn viên Vô hạn. Tôi hiểu rằng nếu
tôi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Quy trình sử dụng được chấp nhận này, tôi có thể mất đặc quyền sử dụng
Cổng thông tin cơ sở vô hạn và có thể phải chịu trách nhiệm về hậu quả dân sự và / hoặc hình sự.



Học sinh 1 Chữ ký ________________________________________________________________

Học sinh 2 Chữ ký ________________________________________________________________

Quy trình sử dụng được chấp nhận Mẫu chấp nhận 2011-11-18


