
Khu H†c Chánh H®p NhÃt Thành PhÓ Sacramento 
thÕa thuÆn tham gia hoåt Ç¶ng

(K‹ Cä Bãi BÕ và Giäi TrØ Yêu CÀu BÒi Hoàn, và Bän Xác ñÎnh ñiŠu Khoän Khác) 
Phäi Ç†c kÏ và hi‹u rõ tÃt cä các Çoån trong ThÕa ThuÆn này, kš tên vào bän chánh và n¶p låi cho
Væn Phòng H†c ñÜ©ng, trÜ§c khi H†c Sinh ÇÜ®c phép tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng cûa H†c Sinh,

Câu Låc B¶ H†c Sinh, L§p ñ¥c BiŒt, và/ho¥c ChÜÖng Trình ñ¥c BiŒt dÜ§i m†i hình thÙc.

H† tên h†c sinh: ñÎa chÌ:

L§p: Ngày sanh:

TrÜ©ng: ñiŒn thoåi:

Hoåt ñ¶ng/Câu Låc B¶/L§p/ChÜÖng Trình:  
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Bän chánh ÇÜ®c lÜu hÒ sÖ tåi Væn Phòng Chánh trong th©i hån m¶t (1) næm sau ngày K‰t Thúc Tham Gia Nhóm 

ñ‹ ÇÜ®c cÙu xét cho tham gia vào Hoåt ñ¶ng cûa H†c Sinh, Câu Låc B¶ H†c Sinh, L§p ñ¥c BiŒt, và/ho¥c ChÜÖng Trình 
ñ¥c BiŒt liŒt kê bên trên ("Hoåt ñ¶ng") cûa H†c Sinh, bao gÒm m†i cu¶c tÆp thº ho¥c ti‰n trình nào ÇÜ®c dùng Ç‹ tuy‹n 
ch†n các thành viên ghi danh hay tham gia vào Hoåt ñ¶ng liŒt kê, ho¥c tham d¿ hay tham gia vào m†i bu°i h¶i h†p, l§p, 
cu¶c thi ÇÃu, trình diÍn, sinh hoåt, hay thuy‰t trình nào cûa Hành ñ¶ng, k‹ cä Çi Ç‰n kh¡p nÖi Ç‹ tham d¿ hay tham gia 
vào m†i bu°i h¶i h†p, l§p, cu¶c thi ÇÃu, trình diÍn, sinh hoåt, hay thuy‰t trình nào ("Các Hoåt ñ¶ng"), thì H†c Sinh và 
Phø Huynh hay NgÜ©i Giám H¶ H®p Pháp ("NgÜ©i L§n") cÀn kš tên vào ThÕa ThuÆn này Ç‹ Üng thuÆn nhÜ sau: 

1. ñây là Ç¥c quyŠn, chÙ không phäi quyŠn hån, Ç‹ tham gia vào nh»ng hoåt Ç¶ng ngoåi khóa, k‹ cä Các Hoåt ñ¶ng. 
ñ¥c quyŠn này có th‹ bÎ hûy bÕ vào bÃt cÙ lúc nào, vì m†i lš do, n‰u vi phåm luÆt pháp, chánh sách, ho¥c thû tøc cûa Liên 
bang, Ti‹u bang hay Khu H†c Chánh ("Khu H†c"). Không hŠ bäo Çäm là H†c Sinh së ÇÜ®c tuy‹n ch†n vào Nhóm, ª låi 
trong Nhóm, ho¥c tích c¿c tham gia vào các sinh hoåt, cu¶c trình diÍn, bi‹u diÍn, hay thi ÇÃu cûa Nhóm. Nh»ng vÃn ÇŠ này 
vÅn thu¶c vŠ cách suy xét và thÄm quyŠn cûa Khu H†c và nhân viên cûa h†. 

2. H†c Sinh và NgÜ©i L§n hi‹u rõ bän chÃt cûa Hoåt ñ¶ng cÛng nhÜ Các Hoåt ñ¶ng liên quan, và H†c Sinh t¿ 
nguyŒn tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng. NgÜ©i L§n Üng thuÆn Ç‹ H†c Sinh tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng. 

3. H†c Sinh tuân theo hÜ§ng dÅn và chÌ dÅn cûa giáo viên, ngÜ©i dìu d¡t, giám thÎ, ngÜ©i theo sát, và huÃn luyŒn viên 
cûa Hoåt ñ¶ng. Trong lúc tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng, cÛng nhÜ các hoåt Ç¶ng h†c tÆp và/ho¥c h†c ÇÜ©ng khác, thì H†c 
Sinh phäi tuân theo m†i Quy T¡c Hành Xº hiŒn hành. H†c Sinh cÛng thÜ©ng t¿ gi» gìn các chuÄn m¿c phÄm hånh và Çåo 
ÇÙc cao nhÃt Ç‹ tích c¿c th‹ hiŒn bän thân, Hoåt ñ¶ng và Khu H†c. H†c sinh nào không Çáp Ùng các ÇiŠu khoän này, theo 
thÄm quyŠn cûa Khu H†c, së bÎ loåi ra khÕi Các Hoåt ñ¶ng ngay lÆp tÙc và nghiêm cÃm m†i s¿ tham gia nào vào Các Hoåt 
ñ¶ng ho¥c nh»ng hoåt Ç¶ng ngoåi khóa khác trong tÜÖng lai. N‰u H†c Sinh vi phåm các ÇiŠu khoän này và gây thÜÖng tích 
thân th‹ ho¥c hÜ hÕng tài sän trong Các Hoåt ñ¶ng, thì NgÜ©i L§n phäi (a) trä tiŠn Ç‹ phøc hÒi hay thay th‰ m†i tài sän 
nào bÎ hÜ hÕng do vi phåm cûa H†c Sinh, (b) trä tiŠn cho m†i thiŒt håi nào do gây thÜÖng tích thân th‹ cho cá nhân, và (c) 
ûng h¶, bäo vŒ sao cho Khu H†c không bÎ m†i yêu cÀu bÒi hoàn nào do bÎ hÜ hÕng tài sän ho¥c thÜÖng tích thân th‹. 

4. Khi tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng thì có th‹ bÎ thÜÖng tích, k‹ cä các thÜÖng tích nghiêm tr†ng hay Çe d†a mång 
sÓng ho¥c tº vong. ThÜÖng tích có th‹ do hoåt Ç¶ng tr¿c ti‰p hay gián ti‰p cûa H†c Sinh, H†c Sinh khác ho¥c ngÜ©i tham 
gia nào trong Các Hoåt ñ¶ng, ho¥c do nhân viên, Çåi diŒn, hay tình nguyŒn viên cûa Khu H†c, trên th¿c t‰ ho¥c bÎ cho là, 
không dìu d¡t, huÃn luyŒn, hÜ§ng dÅn, hay giám sát Çúng cách Các Hoåt ñ¶ng. ThÜÖng tích cÛng có th‹, trên th¿c t‰ ho¥c 
bÎ cho là, do không bäo dÜ«ng, sº døng, sºa ch»a, ho¥c thay th‰ Çúng cách cÖ sª vÆt chÃt hay thi‰t bÎ s¤n có cho Các Hoåt 
ñ¶ng. TÃt cä các nguy cÖ này ÇÜ®c cho là do s¿ tham gia cûa H†c Sinh trong Các Hoåt ñ¶ng. Theo ThÕa ThuÆn này, H†c 
Sinh và NgÜ©i L§n ÇÜ®c cho là hoàn toàn thØa nhÆn tÃt cä các nguy cÖ này và, suy xét quyŠn hån cûa H†c Sinh khi tham 
gia vào Các Hoåt ñ¶ng, hi‹u rõ và Üng thuÆn Ç‰n mÙc cao nhÃt ÇÜ®c luÆt pháp cho phép bãi bÕ và miÍn trØ m†i yêu cÀu 
bÒi hoàn trong tÜÖng lai mà Çích thân hay Çåi diŒn H†c Sinh ho¥c bÃt cÙ phø huynh, ÇiŠu hành viên, thØa hành viên, ngÜ©i 
ÇÜ®c ûy thác, ngÜ©i giám h¶, ngÜ©i ÇÜ®c chÌ ÇÎnh ho¥c gia quy‰n nào có th‹ Çòi Khu H†c, ho¥c bÃt cÙ Ñy Viên H¶i ñÒng, 
nhân viên, Çåi diŒn hay tình nguyŒn viên cûa Khu H†c ("Bên ÇÜ®c Giäi TrØ"--Released Parties). 
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5. N‰u xét thÃy Çang g¥p phäi tình trång hay hoàn cänh không an toàn, ho¥c cäm thÃy hay cho r¢ng n‰u ti‰p tøc 
tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng có th‹ thêm nguy cÖ bÎ thÜÖng tích, thì H†c Sinh së ngay lÆp tÙc ngØng tham gia vào Các 
Hoåt ñ¶ng, và báo cho nhân viên H†c ñÜ©ng, phø huynh hay ngÜ©i giám h¶ bi‰t mÓi quan ngåi cûa mình. Sau Çó, bÃt cÙ 
phø huynh hay ngÜ©i giám h¶ nào së không Ç‹ cho H†c Sinh tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng cho Ç‰n khi tình trång hay hoàn 
cänh không an toàn ÇÜ®c giäi quy‰t °n thÕa, và m†i th¡c m¡c hay mÓi quan ngåi vŠ tình trång hay hoàn cänh ÇÜ®c cho là 
không an toàn ÇŠu ÇÜ®c giäi quy‰t thÕa Çáng. 

6. Thông tin y t‰ khÄn cÃp vŠ H†c Sinh ÇÜ®c lÜu vào hÒ sÖ cûa Khu H†c và hiŒn hành. NgÜ©i L§n Üng thuÆn cho bi‰t 
thông tin y t‰ m§i nhÃt trong suÓt quá trình tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng cûa H†c Sinh. N‰u thÜÖng tích hay tình trång y t‰ 
khÄn cÃp xäy ra trong lúc tham gia Các Hoåt ñ¶ng, thì nhân viên, Çåi diŒn, hay tình nguyŒn viên cûa Khu H†c ÇÜ®c phép 
lo ch»a trÎ gÃp rút hay cÃp cÙu, k‹ cä ÇÜa H†c Sinh Ç‰n nÖi ch»a trÎ gÃp rút ho¥c cÃp cÙu. Trong trÜ©ng h®p này, viŒc báo 
cho tôi bi‰t và/ho¥c Liên Låc KhÄn CÃp vŠ thÜÖng tích hay tình trång y t‰ khÄn cÃp có th‹ bÎ chÆm trÍ. Do Çó, tôi cho phép 
bÃt cÙ nÖi ch»a trÎ gÃp rút hay cÃp cÙu nào ti‰n hành th‹ thÙc chÄn Çoán ho¥c gây mê, và/ho¥c chæm sóc hay ch»a trÎ y t‰ 
(k‹ cä phÅu thuÆt), khi ÇiŠu này ÇÜ®c cho là h®p lš và cÀn thi‰t trong m†i hoàn cänh hiŒn tåi. Toàn b¶ phí t°n và chi phí 
liên quan Ç‰n ch»a trÎ này do tôi bao trä m¶t mình. 

7. Nhân viên, Çåi diŒn ho¥c tình nguyŒn viên cûa Khu, phóng viên báo chí hay phÜÖng tiŒn truyŠn thông, ho¥c ngÜ©i 
nào khác tham d¿ hay tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng, có th‹ chøp hình, quay bæng video, ho¥c phÕng vÃn H†c Sinh. Nh»ng 
hình änh, bæng video, bæng ghi âm, hay bài vi‰t này có th‹ ÇÜ®c công bÓ ho¥c tái bän dÜ§i hình thÙc cho bi‰t tên, nét m¥t, 
hay tÜÖng t¿, gi†ng nói, tâm tÜ, nguyŒn v†ng cûa H†c Sinh ho¥c chân dung nÖi ÇŒ tam nhân, bao gÒm, nhÜng không gi§i 
hån, mång lÜ§i (webcast), máy truyŠn hình, ÇiŒn änh, phim, báo chí, k› y‰u, và tåp chí. Các tin tÙc ÇÜ®c công bÓ hay tái 
bän này, dù có hay không có l®i nhuÆn, có th‹ ÇÜ®c dùng cho møc Çích an ninh, Çào tåo, quäng cáo, tin tÙc, ti‰p thÎ, khuy‰n 
mãi, thông tin, ho¥c m†i møc Çích h®p pháp nào khác. Tôi kš tên nÖi Çây cho phép và Üng thuÆn ÇÓi v§i m†i công bÓ hay 
tái bän này, mà không Çòi thù lao, cÛng nhÜ dành bän quyŠn ho¥c hån ch‰. 

8. ThÕa ThuÆn này theo quy ÇÎnh cûa luÆt pháp Ti‹u bang California. ThÕa ThuÆn này giäi thích c¥n kë cách th¿c 
thi các møc Çích và thÕa thuÆn trình bày bên trên, và không ÇÜ®c xem nhÜ chÌ chÓng låi duy nhÃt Bên ÇÜ®c Giäi TrØ trên 
cæn bän vì ThÕa ThuÆn này do Khu H†c d¿ thäo. N‰u có bÃt cÙ phÀn nào trong ThÕa ThuÆn này bÎ cho là vô hiŒu, thì m†i 
ÇiŠu khoän khác vÅn có hiŒu l¿c. Không ÇÜ®c phép sºa Ç°i ThÕa ThuÆn này b¢ng l©i nói, ho¥c thay Ç°i hay sºa Ç°i các 
ÇiŠu khoän cûa ThÕa ThuÆn theo hành vi hay l©i phát bi‹u sau Çó. ThÕa ThuÆn này là thÕa thuÆn sÖ b¶ duy nhÃt và Ç¶c 
quyŠn cûa các bên, không có Çåi diŒn nào khác cûa NgÜ©i L§n hay H†c Sinh Ç‹ xét xem có nên th¿c thi ThÕa ThuÆn này 
ho¥c Üng thuÆn tham gia vào Các Hoåt ñ¶ng không. 

KHI KÝ TÊN DÐ I Çây: (1) tôi miÍn trØ m†i quyŠn hån th¿c t‰ ho¥c tiŠm Än quan tr†ng 
Ç‹ cho h†c sinh này tham gia vào các hoåt Ç¶ng; (2) tôi kš tên vào thÕa thuÆn này 
mà không có m†i xúi giøc ho¥c bäo Çäm cho nhu cÀu nào, và hoàn toàn hi‹u rõ m†i 
nguy cÖ vÓn có trong các hoåt Ç¶ng; (3) tôi không có th¡c m¡c nào vŠ phåm vi ho¥c 
møc Çích cûa thÕa thuÆn này; (4) tôi, v§i tÜ cách là phø huynh hay ngÜ©i giám h¶ h®p 
pháp, có quyŠn và cho phép tham gia vào thÕa thuÆn này, và tôi, h†c sinh này, và m†i 
gia quy‰n, Çåi diŒn cá nhân, ngÜ©i ÇÜ®c chÌ ÇÎnh, ngÜ©i thØa k‰, ngÜ©i ÇÜ®c ûy thác, 
hay ngÜ©i giám h¶ nào khác chÃp nhÆn các ÇiŠu khoän cûa thÕa thuÆn này; (5) Tôi Çã 
giäi thích thÕa thuÆn này cho h†c sinh này Ç‹ em hi‹u rõ các trách nhiŒm cûa em.

Tên cûa phø huynh/ngÜ©i giám h¶ 
(vi‰t ch» in)

Ch» kš Ngày

V§i tÜ cách là H†c Sinh, tôi hi‹u rõ và Üng thuÆn tÃt cä các trách nhiŒm cûa tôi theo ThÕa ThuÆn này. 

Tên cûa h†c sinh (vi‰t ch» in) Ch» kš Ngày
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