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HỌC KHU HARRISBURG 

PHIẾU MIỄN TRỪ VÀ CHO PHÉP CỦA PHỤ HUYNH 

HOẠT ĐỘNG HỌC ĐƯỜNG 

 

 

Tên Học sinh: _____________________________________________Tuổi: ________ 

Mô tả về Lớp học hoặc Hoạt động: _____________________________________________ 
Vui lòng In ra 

 

Tôi, phụ huynh/người giám hộ của học sinh có tên nêu trên, theo đây cho phép cho con tôi, 

___________________________, tham gia vào hoạt động ______________________[insert 

activity], 

Tôi xác nhận rằng con trai/con gái của tôi sẽ có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc của nhà trường 

cũng như các bộ luật ứng xử của Học khu Harrisburg. 

 

Bằng cách thực thi Phiếu Miễn trừ và Cho phép của Phụ huynh này và đồng ý việc cho phép 

được nêu ở đây, tôi, đại diện cho bản thân tôi, những người thừa kế, các đại diện cá nhân và/hoặc 

những người được hưởng quyền, theo đây miễn trừ cho Học khu Harrisburg và các viên 

chức, giám đốc, người đại diện, nhân viên của họ khỏi và cho mọi trách nhiệm pháp lý, 

thiệt hại, khiếu nại hoặc bất cứ lý do khiếu kiện nào phát sinh từ việc con tôi tham gia vào 

hoạt động này, ngoại trừ khi được pháp luật quy định khác.  

 

Tôi cũng đồng ý bồi thường và giữ cho Học khu Harrisburg không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, 

lý do khiếu kiện hoặc các thủ tục tố tụng tư pháp khác, các khoản chi phí, phí tổn, thiệt hại và 

trách nhiệm pháp lý, bao gồm các khoản phí luật sư, được gây ra chỉ bởi kết quả của việc con tôi 

cẩu thả, có hành vi sai trái cố ý, và/hoặc không tuân thủ các quy tắc nhà trường và các bộ quy tắc 

ứng xử.  

 

Tôi đã đọc Phiếu Miễn trừ và Cho phép của Phụ huynh này và hiểu rõ các điều khoản trong đó. 

Tôi cam kết rằng tôi ký tên vào Thỏa thuận này là tự nguyện và tôi hiểu rõ tầm quan trọng của 

nó. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH   VUI LÒNG GHI CHỮ IN HOA TẠI ĐÂY   NGÀY 

/NGƯỜI GIÁM HỘ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 


