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GIẤY THOẢ THUẬN VÀ CHO PHÉP PHỔ BIẾN TRUYỀN THÔNG HỌC SINH 
 

Giấy này cho phép Khu Học Chánh Houston (HISD) được ấn loát, chụp hình, và thu hình con tôi để sử dụng 
trong nỗ lực cổ vũ các hoạt động và thành tích của HISD. Sự thỏa thuận này gồm việc cho phép con tôi được 
bao gồm và/hoặc được đề cập đến trong các tài liệu để huấn luyện các giáo chức và/hoặc để công chúng gia 
tăng nhận thức về các trường HISD qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số và ấn loát gồm: báo chí, truyền 
thanh, truyền hình, trang mạng, trang blog, và các trang truyền thông xã hội (Facebook, Twitter, YouTube, v.v), 
dĩa DVD, trưng bày, và tập sách. Sự cho phép này gồm việc sử dụng tên, hình ảnh, công việc, và/hoặc tiếng 
nói của con tôi. 
 

q Tôi nhận thực rằng tôi là phụ huynh hay giám hộ của ______________ và tôi CHO PHÉP HISD và 
nhân viên cũng như các đại diện của học khu được ấn loát, chụp hình, và thu hình con tôi để sử dụng 
trong kỹ thuật truyền thông điện tử, kỹ thuật số và ấn loát. 

q Tôi nhận thực rằng tôi là phụ huynh hay giám hộ của ______________ và tôi KHÔNG CHO PHÉP 
HISD và nhân viên cũng như các đại diện của học khu được ấn loát, chụp hình, và thu hình con tôi để 
sử dụng trong kỹ thuật truyền thông điện tử, kỹ thuật số và ấn loát. 

Tôi đồng ý cho phép Khu Học Chánh Houston, các ủy viên giáo dục, các viên chức, nhân viên, các đại diện và 
các tác nhân của học khu, không phải chịu bất cứ và tất cả trách nhiệm pháp lý, lời cáo buộc, yêu sách, và các 
lý do kiện tụng phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. 
 
Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc văn kiện này và thực sự hiểu rõ các giới hạn và điều kiện trong đó. Tôi cũng hiểu 
rằng tôi có thể thu hồi sự ưng thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư yêu cầu đến hiệu trưởng của 
trường. 
 

VUI LÒNG VIẾT CHỮ IN 

Tên con em ____________________________________________ Lớp _____________________________  

Địa chỉ__________________________________________________________________________________  

Thành phố, tiểu bang, số Zip________________________________________________________________  

Tên phụ huynh hay giám hộ ________________________________________________________________  

Trường _________________________________________________________________________________  

 

Chữ ký của phụ huynh hay giám hộ __________________________________________________________  

Ngày ____________________ Số điện thoại ____________________________________________________ 


