Mẫu Chấp Thuận Năm Học 2022/2023
Sử dụng biểu mẫu này để cho các Trường Công Lập DC biết sự ưu tiên
của quý vị về việc 1) DCPS sử dụng hình ảnh, giọng nói và bài tập trên lớp
của học sinh và 2) tiết lộ thông tin của học sinh cho các nhà tuyển dụng
quân sự.

Học Sinh Của DCPS
Tên:

Họ:

TÙY CHỌN – Mẫu Chấp Thuận và Tiết Lộ Thông Tin Cho Truyền Thông
Với việc ký tên dưới đây, tôi cung cấp cho DC, bao gồm DCPS, và các nhân viên và đại diện, nhà thầu, người kế nhiệm và những
người được chỉ định quyền: (1) ghi lại hình ảnh và giọng nói của con tôi; (2) chỉnh sửa các bản ghi đó theo quyết định của họ;
và (3) sử dụng các bản ghi đó, cùng với tác phẩm nghệ thuật và bài viết của con tôi trên video, trong các hình ảnh, trong
phương tiện kỹ thuật số và bất kỳ dạng phương tiện điện tử hoặc phương tiện in ấn nào khác (chẳng hạn các hình ảnh, phương
tiện kỹ thuật số và phương tiện in ấn hoặc điện tử khác có chứa hình ảnh, giọng nói, tác phẩm nghệ thuật hoặc bài viết của con
tôi được gọi chung là “Phương Tiện”). Tôi hiểu rằng mẫu tiết lộ này không cấp cho DCPS hoặc DC quyền tiết lộ bất kỳ thông tin
tiểu sử hoặc thông tin định danh nào khác liên quan đến con tôi và tôi có thể hủy bỏ sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách
liên hệ với trường học của tôi.
Bằng văn bản này, tôi miễn cho DCPS và DC, những người kế nhiệm và những người được chỉ định và bất kỳ người nào sử dụng
hợp pháp bất kỳ Phương Tiện nào theo mẫu tiết lộ này khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí
và phí tổn mà tôi hoặc con tôi hiện có hoặc có thể sẽ có từ giờ về sau bởi lý do việc sử dụng chúng. Tôi hiểu rằng các điều
khoản của mẫu tiết lộ này là ràng buộc về mặt pháp lý. Mẫu chấp thuận này có hiệu lực vĩnh viễn đối với bất kỳ Phương Tiện
nào được tạo ra cho đến cuối năm học và tôi có thể thu hồi bất kỳ lúc nào.

❑

Tôi đồng ý.

❑

Tôi không đồng ý.

Tên Viết In Hoa: ___________________________________ Chữ Ký: ____________________________

Ngày: ___________

TÙY CHỌN – Tiết Lộ Thông Tin cho Nhà Tuyển Dụng Quân Sự (Lớp 6 đến Lớp 12)
Luật liên bang yêu cầu DCPS cung cấp cho các nhà tuyển dụng quân sự tên, địa chỉ và số điện thoại (“thông tin”) của tất cả học
sinh từ lớp 6 đến lớp 12, theo yêu cầu, trừ khi phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh (hoặc học sinh nếu là người
trưởng thành) đã chọn không tiết lộ thông tin đó bằng cách ký tên dưới đây. Mẫu chấp thuận này có hiệu lực trong suốt thời
gian con quý vị ghi danh tại DCPS và có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

❑

Tôi yêu cầu DCPS không tiết lộ thông tin của con tôi/tôi (nếu học sinh là người trưởng thành) cho các nhà tuyển dụng
quân sự.

Tên Viết In Hoa: ____________________________________ Chữ Ký: _____________________________ Ngày: __________
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