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Mẫu Tiết Lộ Truyền Thông
Tôi _______________________________________, đồng ý cho phép Học Khu Quận DeKalb
vànhững đơn vị được chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần hình ảnh và/hoặc
hình ảnh video và âm thanh để sử dụng làm tin tức và/hoặc trong các chương trình giáo dục cho
phương tiện truyền thông hiện được biết hoặc phương tiện truyền thông sẽ được phát triển.
Tôi đồng ý miễn trách cho Học Khu Quận DeKalb khỏi bất kỳ vàtất cả các yêu cầu, thiệt hại,
trách nhiệm vàchi phímàhiện nay tôi cóhoặc tôi cóthể cóvề sự hiện diện của tôi liên quan đến
các câu chuyện tin tức và/hoặc các chương trình giáo dục.
Sau đây tôi xin nhường mọi quyền màtôi, những người thừa kế của tôi, hoặc những người được
chuyển nhượng cóthể cóbây giờ hoặc trong tương lai đối với tất cả hoặc một phần tác phẩm nói
trên, bao gồm nhưng không giới hạn xuất bản, in ấn, phát triển, hiệu chỉnh, vàsử dụng trong các
tờ báo vàhình thức truyền thông in ấn khác, phát chương trình, truyền hình cáp, phát tin qua
trang web, podcasting, video khi có yêu cầu, hoặc bất kỳ buổi thuyết trình công cộng hoặc riêng
tư hoặc các mục đích kiểm tra bởi Học Khu Quận DeKalb hoặc những người được chuyển
nhượng của học khu.
Tôi chủ ývàsẵn sàng từ bỏ bất kỳ vàmọi quyền hoặc quyền lợi, bao gồm các khoản thanh toán
cho sự hiện diện của tôi hoặc cho sự phân phối sản phẩm sau này có liên quan đến chương trình
này.

______________________________________________
Chữ ký

____________________
Ngày

______________________________________________
____________________
Chữ kýcủa phụ huynh hoặc người giám hộ (nếu bạn làtrẻ vị thành niên) Ngày

______________________________________________
Đại diện Học Khu Quận DeKalb

____________________
Ngày

Xem: CH 24 trên Comcast (DeKalb) hoặc
www.pds24.tv

