
 

DCPS Consent for Athletic Participation (Vietnamese)

 
 

Bộ Thể Thao Học Đường Công Lập DC 
Hiệp Hội Thể Thao Liên Trường DC 

(D.C. Public Schools Department of Athletics - District of Columbia Interscholastic Athletic Association) 
 

ĐỒNG Ý CHO THAM GIA THỂ THAO   (CONSENT FOR ATHLETIC PARTICIPATION) 
 

 
Gởi Tới Hiệu Trưởng Trường:                          

   Tên Trường (Name of School) 

 
THÔNG TIN CỦA HỌC SINH:                              
               TÊN NHƯ TRONG GIẤY KHAI SINH (Name as it appears on Birth Certificate)                   LỚP (Grade) 

                       
                                                                                                               
 NGÀY SINH (Date of Birth)               TUỔI VÀO NGÀY 1 THÁNG TÁM (Age on Aug. 1st)        NĂM HỌC (School Year) 

 
CƯ NGỤ TẠI:               
                                         ĐỊA CHỈ NHÀ  (Street Address) 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI CHÍNH:                          ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ:      
 
 

 CHO PHÉP HỌC SINH THAM DỰ (STUDENT PARTICIPATION PERMISSION) 
 
Việc tham gia thi đấu thể thao có thể đưa đến các tổn thương nghiêm trọng, kể cả bị liệt bán thân, hoặc tử vong.  Sự cải tiến các 
dụng cụ thể thao, điều trị y tế và các điều kiện thể lực, cũng như thay đổi luật lệ, đã làm giảm đi các rủi ro này, nhưng không thể 
hoàn toàn loại trừ được các sự việc có thể xảy ra trong thể thao như vậy. 
 
Qua đây, Tôi đồng ý cho học sinh có tên trên đây đại diện cho trường của học sinh này trong TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO 
được cung ứng  (trước, trong, và sau mùa thi đấu), kể cả trong các chuyến đi cùng đồng đội trong khu vực địa phương hoặc ở ngoài 
thành phố. 
 
NGOẠI TRỪ (EXCEPT):                           
 
                               
 
TUYÊN BỐ: Trước khi tham gia vào các chương trình liên trường và/hoặc các chuyến đi, tất cả học sinh (18 tuổi hoặc lớn hơn) và phụ 
huynh/giám hộ của các học sinh thể thao dưới tuổi vị thành niên muốn tham gia vào các chương trình và/hoặc các chuyến đi như vậy, 
được yêu cầu phải ký tên vào đơn này và được xem như là đã miễn trừ tất cả các khiếu tố với Các Trường Công Lập DC, với các nhân 
viên của trường, và Quận DC về bất cứ sự thương tổn, tai nạn, hoặc ốm đau nào có thể xảy ra trong khi, hoặc bởi một nguyên nhân nào 
của sự tham dự vào các chương trình thể thao thể thao liên trường và/hoặc các chuyến đi.  Tôi nhận trách nhiệm để thông báo cho trường 
học về bất kỳ thay đổi nào trong tương lai về các tin tức này.  Sự tham gia của học sinh vào thi đấu thể thao có thể được chụp hình trong 
suốt thời gian thi đấu. 
 
Tôi, là phụ huynh hoặc giám hộ của học sinh thi đấu dưới tuổi vị thành niên, qua đây, đồng ý rằng, Các Trường Công lập DC hay các đại 
diện của nhà trường, có thể quay phim, chụp hình, và thâu âm các học sinh thi đấu nhỏ tuổi có tên theo đây, cho các mục tiêu truyền thông 
đại chúng, tiếp thị, hoặc để quảng bá liên quan đến sự tham gia của các em trong Chương Trình Thể Thao của các Trường Học Công Lập 
DC.  Điều này có thể bao gồm việc đưa lên trang mạng, trưng bày các hình ảnh và những cơ hội quảng bá nào khác. 
 
Tôi đã đọc đơn này và hiểu các luật lệ bao gồm theo đây, cũng như các tin tức đã cung cấp là thật và đúng theo sự hiểu biết tốt 
nhất của tôi. 
 
                                                
CHỮ KÝ của Phụ huynh/Giám Hộ Hợp Luật/Học sinh (hơn 18 tuổi)             NGÀY (DATE) 
(Signature of Parent/Legal Guardian/Student) (18years +) 

 
                               
Liên Hệ với Học Sinh               Điện thoại Nhà/Sở làm                          Điện thoại Tay hoặc Số Điện thoại khác 
(Relationship to Student)                      (Home/Work Telephone)                                               (Cell Phone or Alternative Number) 
 
(  ) Tôi có / con tôi có Bảo hiểm Y tế                                              (  ) Tôi không có / con tôi không có Bảo hiểm Y tế 
       (I am / my child is covered by Medical Insurance)                            (I am not / my child is not covered by Medical Insurance)  
 

AT – 13


