2022-2023 Thỏa thuận trách nhiệm pháp lý
công bằng về khoa học, kỹ thuật và đổi mới
khu vực Gwinnett, Tuyên bố đạo đức, Thông
cáo truyền thông và biểu mẫu cho phép
MỘT BIỂU MẪU CHO MỖI HỌC SINH
Tôi, cha mẹ tôi, và nhà tài trợ của tôi đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định được quy định trong
Quy tắc GSEF / REGENERON ISEF cho Nghiên cứu Khoa học Dự bị Đại học 2023. Chúng tôi sẽ không
tranh luận dưới bất kỳ hình thức nào các quyết định được đưa ra bởi nhân viên hoặc giám khảo của Hội
chợ Đổi mới & Khoa học Khu vực Gwinnett. Chúng tôi hiểu rằng khi tham gia vào một cuộc thi có tính
chất này, sẽ có một sự chủ quan nhất định trong các quyết định này. Chúng tôi đồng ý và hiểu rằng các
thẩm phán phải đánh giá các khía cạnh nhất định trong nghiên cứu của tôi là khách quan, và họ cũng phải
đánh giá các khía cạnh diễn giải trong bài viết của tôi có bản chất định tính. Tôi, cha mẹ tôi và người bảo
trợ của tôi đồng ý tuân theo các quyết định của ban giám khảo, đó là quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ
không buộc tội, chịu trách nhiệm pháp lý hoặc đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào đối với các nhân viên,
thẩm phán của Hội chợ Khoa học, Kỹ thuật và Đổi mới Khu vực Gwinnett, hoặc các Trường Công lập
Quận Gwinnett.
Gian lận khoa học và hành vi sai trái không được dung thứ ở bất kỳ cấp độ nghiên cứu hoặc cạnh tranh
nào. Đạo văn, sử dụng hoặc trình bày công việc của nhà nghiên cứu khác như của riêng mình và việc bịa
đặt hoặc làm sai lệch dữ liệu sẽ không được dung thứ. Các dự án gian lận sẽ không đủ điều kiện để cạnh
tranh trong tất cả các hội chợ liên kết, GSEF và REGENERON ISEF.
Tôi đã đọc Quy tắc GSEF / REGENERON ISEF cho Nghiên cứu Khoa học Dự bị Đại học 2023
(GSEF/REGENERON ISEF Rules for Pre-college Science Research 2023), đồng ý tuân theo chúng và
hiểu rằng nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến việc bị loại.
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Chữ ký của phụ huynh(Parent Signature)
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ & BIỂU MẪU CHO PHÉP
I give p

Cho phép con tôi được chụp ảnh / quay phim / phỏng vấn liên quan đến một câu chuyện tin tức về Hội
chợ Khoa học và Kỹ thuật & Đổi mới Khu vực Gwinnett. Tôi biết con tôi đang tham gia Hội chợ Khoa
học & Kỹ thuật Khu vực Gwinnett vào ngày 24 tháng 2, 2023.

Chữ ký của phụ huynh / người giám hộ (Parent/Guardian Signature)

Parent’s

Ngày (Date)

Email:

Mỗi Học sinh muốn triển lãm tại Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật & đổi mới Khu vực Gwinnett
năm 2023 phải hoàn thành, ký và gửi lại Thỏa thuận trách nhiệm pháp lý này cho Văn phòng
Khoa học GCPS, không muộn hơn ngày 7, tháng 2, 2023.
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