
 
Luyện tập/Thực hành Nghệ thuật và Biểu diễn (VAPA) Mùa hè 2020  

Bản xác nhận miễn từ trách nhiệm của phụ huynh 

 

GISD cho học sinh cơ hội tham gia các buổi luyện tập và thực hành tự nguyện trong mùa hè. 

Tất cả hoạt động sẽ được thực hiện theo các quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm hướng 

dẫn của Giải đấu trường học cấp tiểu học và trung học (UIL) và Sở Giáo dục Texas (TEA). Học 

sinh không bắt buộc phải tham gia. 

 

Tên học sinh: __________________________________ Ngày sinh:_________________  

 

Địa chỉ: _______________________________________ Số điện thoại: ________________ 

 

Tên Phụ huynh/Người giám hộ: ____________________ Số điện thoại: ________________ 

 

Khu học xá: _______________________________________ 20/21 Lớp: __________ 

Chương trình: 

_________________________________________________________________________ 

 

Nhân viên VAPA sẽ thực hiện các buổi luyện tập/thực hành. Tất cả các biện pháp phòng ngừa 

hợp lý để bảo đảm an toàn và sức khỏe sẽ được tuân thủ. Không học sinh nào được phép cố ý 

tham gia vào các hoạt động không được phép. Dù đã có các biện pháp phòng ngừa như vậy, 

ốm đau, tai nạn hoặc thương tích đôi khi vẫn xảy ra. Nếu con quý vị bị bệnh hay bị thương cần 

được chăm sóc và điều trị ngay lập tức, bằng việc ký tên dưới đây, quý vị yêu cầu, ủy quyền và 

đồng ý để các bác sĩ, huấn luyện viên thể thao, y tá hoặc nhân viên trường học chăm sóc và 

điều trị cho con mình. 

 

Cho phép và Miễn trừ trách nhiệm. Bằng việc ký tên và ký tắt dưới đây, quý vị xác nhận 

việc cho phép con tham gia các buổi luyện tập/thực hành tự nguyện trong mùa hè. Trên 

cơ sở cân nhắc cho phép con tham gia vào các buổi luyện tập/thực hành tự nguyện 

trong mùa hè, thay mặt cho bản thân, học sinh chưa đến tuổi vị thành niên và các thành 

viên gia đình, quý vị miễn trừ cho các nhân viên, tư vấn, ủy viên và đại diện của trường 

khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến ốm đau, tai nạn, thương tích, hay bất kỳ thiệt hại nào 

khác, yêu cầu bồi thường, bao gồm trường hợp do sơ suất, hoặc mất mát xảy ra với con 

quý vị do việc tham gia vào chương trình. 

 

Vui lòng ký tắt và ký tên dưới đây. Học sinh sẽ cần mang theo biểu mẫu đã ký vào buổi 

đầu tiên hoặc scan và nộp lại cho giám đốc/nhà bảo trợ phụ trách chương trình. 

 

____ Tôi xác nhận con tôi có đủ sức khỏe để tham gia các buổi luyện tập/thực hành trong mùa 

hè và tôi hiểu rằng con phải được kiểm tra thể chất trước khi tham gia có chữ ký xác nhận của 

đơn vị cung cấp dịch vụ y tế trong hồ sơ để đáp ứng đủ điều kiện. 

____ Tôi biết rằng con không có khiếm khuyết về thể chất nào có thể cản trở việc tham gia vào 

các buổi luyện tập/thực hành trong mùa hè. Tôi đã mô tả dưới đây bất kỳ thông tin sức khỏe 

nào có thể liên quan đến việc tham gia của con. 

___________________________________________________________________________ 

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ____________________________________________ 

Tên viết hoa:_________________________________________________________________ 

Ngày ký: _______________________________ 


