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MẪU ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 
(MEDIA OPT-OUT FORM) 

 
Xin ký tên và gởi trả lại mẫu đính kèm chỉ khi nào quý vị KHÔNG muốn con 
quý vị chụp hình hay quay phim bởi các phương tiện truyền thông phát thanh 
phát hình hay tổ chức khác để in ấn, lên TV, phim hay Internet. 
 
Kính gởi Quý vị Phụ huynh hay Giám hộ, 
 
Có nhiều lúc trường chúng tôi có thể là đối tượng của truyền thanh truyền hình. Ký giả 
báo chí, nhiếp ảnh gia và/hay đoàn làm phim của đài radio, TV, báo chí có thể muốn 
phỏng vấn, chụp hình hay quay phim con quý vị khi liên quan tới trường hay học sinh 
chúng tôi. Tên, lớp của con quý vị có thể có trong báo cáo. Lớp học cũng có thể tham 
gia hội nghị video trên Internet. 
 
Trường chúng tôi cũng có thể được viếng thăm bởi các tổ chức cộng đồng và cộng tác 
viên, là những người cung cấp dịch vụ cho học sinh. Những tổ chức và cộng tác viên 
này có thể muốn chụp hình con quý vị và dùng hình đó và/hay tên con quý vị và tên 
trường trong các xuất bản và tài liệu thông tin của họ. 
 
Chúng tôi cố gắng tôn trọng yêu cầu của quý vị. Tuy nhiên, xin quý vị nhớ rằng có 
những trường hợp mà con quý vị bị chụp hình hay quay phim ngoài tầm kiểm soát của 
chúng tôi. Xin quý vị thảo luận ý muốn của quý vị với cháu để cháu biết là quý vị không 
muốn cho cháu chụp hình hay quay phim. 
 
XIN QUÝ VỊ KÝ TÊN VÀ GỞI TRẢ VỀ PHIẾU NÀY CHO TRƯỜNG CỦA CON QUÝ 
VỊ, chỉ khi nào quý vị không muốn con mình bị chụp hình hay quay phim. 
 

� TÔI KHÔNG muốn con tôi bị chụp hình hay quay phim bởi các nhân viên của 
phương tiện truyền thông, tổ chức hay cơ quan ở trường để in ấn ra hay lên Internet, 
làm phim tài liệu, phim, hay video nếu như trường có thể ngăn cản việc này. 
 
Tên học sinh 

 
Tên phụ huynh/Giám hộ viết chữ in 

 
Ngày 

 
Số điện thoại của Phụ huynh/Giám hộ 


