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Mẫu Phát hành Truyền thông của Trường Công Lập St Louis 

 

Tôi hiểu rằng (những) tấm ảnh hoặc video hoặc âm thanh ghi âm của con tôi do 

đại lý, nhân viên hoặc đại diện của Trường Công Lập Saint Louis (sau đây gọi là 

"SLPS") sẽ được sử dụng liên quan đến việc phổ biến Thông tin của SLPS dịch vụ 

công và các chương trình học tập cho công chúng. 

 

Tôi bằng cách này không được hủy bỏ cho phép SLPS sao chép, trưng bày, xuất 

bản hoặc phân phối bất kỳ và tất cả những hình ảnh và âm thanh đó của con tôi 

hoặc người đó sẽ xuất hiện, bao gồm cả các hình thức và phương tiện tổng hợp 

hoặc nghệ thuật, nhằm mục đích công bố các chương trình SLPS hoặc cho bất kỳ 

mục đích hợp pháp. Ngoài ra, tôi từ bỏ bất kỳ quyền kiểm tra hoặc phê duyệt sản 

phẩm hoàn chỉnh, bao gồm bản sao bằng văn bản, trong đó hình ảnh của con tôi 

xuất hiện. 

 

Tôi cam kết sẽ không gây nguy hiểm và sẽ giải phóng SLPS khỏi mọi yêu sách, yêu 

cầu và nguyên nhân hành động mà tôi, người thừa kế, người đại diện, người thi 

hành án, quản trị viên hoặc bất kỳ người nào khác làm thay mặt cho con tôi, có 

thể do lý do ủy quyền này. 

 

_________________________________________ ______________ 

Tên pháp lý của trẻ      Ngày sinh 

 

Tôi xin xác nhận rằng tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên có 

tên ở trên và đồng ý với điều này bất cứ điều khoản nào của tôi. 

 

_________________________________________ _____________ 

Chữ ký         Ngày 

 

_____________________________________________ 

Tên in 


