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SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ XUẤT BẢN CÔNG VIỆC CỦA HỌC SINH 
 
Đôi khi tác phẩm do học sinh trong trường sản xuất được xem xét để xuất bản trên các phương tiện truyền thông do 

trường tài trợ. Phụ huynh có quyền xác định xem bài tập của học sinh có được xuất bản theo cách này hay không. Để bảo 

vệ mức độ riêng tư mà con bạn và bạn mong muốn, vui lòng xem lại các quy định và nêu rõ sự đồng ý của bạn bên dưới. 

 

Tác phẩm nghệ thuật, văn bản, âm nhạc, video và / hoặc âm thanh và / hoặc hình ảnh của học sinh, hoặc các dự án khác có 

thể được xem xét để xuất bản tại một số thời điểm trong sự nghiệp học tập của mình, toàn bộ hoặc một phần, riêng lẻ hoặc 

kết hợp với hoạt động, bởi Học khu hoặc theo quyết định của mình, trên các phương tiện truyền thông khác nhau do 

trường tài trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bức ảnh, sản phẩm băng video, báo chí, chương trình truyền hình, tài 

liệu quảng cáo, sổ tay, chương trình, phương tiện truyền thông xã hội của Học khu (ví dụ: Twitter, Facebook, v.v.) và 

Internet và các trang Web trực tuyến. Khi tác phẩm của học sinh được Học khu xuất bản, tác phẩm sẽ xuất hiện với thông 

báo bản quyền nghiêm cấm sao chép tác phẩm mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản. Nếu Học khu nhận được 

yêu cầu cho phép, yêu cầu sẽ được chuyển đến phụ huynh. Học khu sẽ tuân thủ các hướng dẫn bổ sung bên dưới khi xuất 

bản bài làm của học sinh. 
 

• Thông tin thư mục bao gồm tên học sinh, lớp, trường học và tên lớp / giáo viên có thể xuất hiện trên hoặc cùng với bài 

làm. Thông tin cá nhân khác, chẳng hạn như địa chỉ nhà, số điện thoại, hoặc tên của các thành viên gia đình sẽ không 

được công bố trên hoặc cùng với tác phẩm;    

 

• Tác phẩm không được chứa bất kỳ thông tin nào cho biết vị trí thực tế của con tôi tại một thời điểm nhất định, cũng 

không được chứa bất kỳ tài liệu không phù hợp nào hoặc chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp đến tài liệu không phù hợp;    

 

• Tác phẩm phải tuân theo tất cả các chính sách của Học khu và các hướng dẫn đã được thiết lập và việc xuất bản phải 

được một viên chức trường được chỉ định phê duyệt;  

 

• Học khu sẽ có toàn quyền quyết định đưa tác phẩm lên các phương tiện truyền thông hiện hành của Học khu, có hoặc 

không có thông báo cho học sinh hoặc phụ huynh; và   

 

• Không có khoản thanh toán hoặc khoản bồi thường nào khác sẽ được thực hiện hoặc trao cho học sinh hoặc phụ huynh. 

Bằng sự đồng ý, bạn sửa đổi, giải phóng và vĩnh viễn không chịu trách nhiệm cho Học khu đối với bất kỳ thương tích 

hoặc hành động nào đối với học sinh có tên dưới đây do việc xuất bản tác phẩm của học sinh. Bản phát hành này bao gồm 

việc Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về việc tái tạo, hiển thị, phân phối hoặc sửa đổi của người dùng Internet hoặc 

phương tiện truyền thông xã hội khác đối với tác phẩm đã xuất bản của học sinh được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, 

theo bất kỳ cách nào, cũng như Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về , trong số những hành vi khác, vi phạm bản quyền, 

xuyên tạc, hành vi phạm tội, hoặc việc người khác sử dụng hình ảnh và thông tin truyền thông của Học khu. 

 

 Tôi, phụ huynh / người giám hộ, đồng ý cho Học khu đăng tác phẩm của học sinh tôi trên phương tiện truyền 

thông của Học khu trong một khoảng thời gian không xác định hoặc cho đến khi tôi yêu cầu loại bỏ bằng văn bản.   

 Tôi, phụ huynh / người giám hộ, theo đây KHÔNG đồng ý cho Học khu công bố tác phẩm của học sinh của tôi 

trên các phương tiện truyền thông của Học khu.  

 
Tên của học sinh ______________________________________________________________________________   

 

Ngôi trường _______________________________________________________________________ Lớp __________ 

 
Tên của cha mẹ _________________________________  Chữ ký ______________________________ Ngày tháng _____________ 
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