
Formulir Persetujuan Orang Tua atau 

Wali Sah untuk Kandidat Sertifikasi 

Remaja AWS 

Sebagai orang tua atau wali sah (“Anda” atau “Saya”) dari kandidat peserta ujian yang berusia 13-17 
tahun (“Kandidat Remaja”), Anda harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Persetujuan yang 
ditandatangani secara digital atau manual ini ke email AWS yang diterima sebelum Kandidat Remaja 
memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Program Sertifikasi AWS. Bacalah Perjanjian Pelanggan 
AWS, Pemberitahuan Privasi AWS, dan Perjanjian  Program Sertifikasi AWS (secara Bersama-sama 
disebut “Perjanjian AWS”), yang dapat diakses melalui hipertaut di atas. Persetujuan Anda mencakup 
penerimaan syarat dan ketentuan Perjanjian AWS ini atas nama Kandidat Remaja Anda. Anda akan 
menerima pemberitahuan dan salinan yang diterima setelah kami menerima dan memverifikasi bahwa 
Formulir Persetujuan Anda sudah lengkap. 

 

Nama orang tua atau wali sah:  

Alamat orang tua atau wali sah:  

Nomor telepon orang tua atau wali sah:  

Email orang tua atau wali sah:  

Saya adalah orang tua atau wali sah dari:  
(Kandidat 
remaja) 

 
1. Saya menyatakan bahwa: (a) Saya adalah orang tua atau wali sah dari Kandidat Remaja yang disebutkan di 

atas yang berusia minimal 13 tahun, (b) tidak ada pengadilan yang mengeluarkan perintah, putusan, atau 
keputusan pemberian hak asuh anak di bawah umur tersebut kepada orang lain atau memengaruhi hak-hak 
saya sebagai orang tua atau wali sah, (c) Saya memiliki hak hukum, kekuasaan, dan wewenang untuk 
menyetujui Perjanjian AWS (sebagaimana dijelaskan di atas) atas nama Kandidat Remaja tersebut dan saya 
sendiri, dan (d) Saya akan mendampingi Kandidat Remaja saya pada hari ujian. 

 
2. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami Perjanjian AWS (sebagaimana dijelaskan di 

atas). Dengan menandatangani di bawah ini, saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin dalam segala 
hal terkait syarat dan ketentuan Perjanjian AWS dan Kandidat Remaja yang mengadakan Perjanjian AWS, dan 
setuju bahwa kami berdua terikat oleh Perjanjian tersebut. Saya memahami bahwa persetujuan dan izin ini 
tidak dapat dibatalkan. 

 
3. Saya memahami dan menyetujui bahwa AWS dapat menggunakan informasi pribadi saya, dan informasi 

pribadi Kandidat Remaja saya, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian AWS. 
 

Orang Tua 
atau Wali Sah: 

   

Nama 
Lengkap 

Tanda 
tangan: 

________
________
________

______ 

Tang
gal 

 
Kandidat 
remaja: 

   

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/


Nama 
Lengkap 

Tanda 
tangan: 

________
________
________

______ 

Tang
gal 

 
Anda harus memperoleh salinan Formulir Persetujuan yang diterima dan memberikan salinan 
cetak ke pusat ujian agar Kandidat Remaja Anda menyelesaikan Sertifikasi AWS.  Setelah 
diterima, formulir ini hanya berlaku untuk satu kali ujian dalam waktu enam bulan setelah 
penerimaan.  Formulir Persetujuan yang baru diterima diperlukan untuk semua ujian Kandidat 
Remaja.  
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