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Mẫu Xác nhận Chấp nhận Rủi ro và Miễn trách nhiệm của Người tham gia Lễ tốt nghiệp 

Tên Người tham gia ___________________________________  Trường ___________________________________ 

Tôi xác nhận và đồng ý rằng các hoạt động như lễ tốt nghiệp hàm chứa những rủi ro như những chấn thương nhẹ về thể chất/tinh 
thần như các vết cắt, bầm tím, bong gân; tới các chấn thương nặng về thể chất. Ngoài ra, tôi xác nhận rằng rủi ro về COVID cũng có 
thể hiện diện khi tham gia vào hoạt động này. Tôi có đủ hiểu biết về bản chất và mức độ của rủi ro liên quan đến lễ tốt nghiệp cũng 
như việc sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị liên quan đến lễ tốt nghiệp. Nếu tôi có bất kỳ câu hỏi hay lo ngại nào về các rủi ro có thể 
xảy ra, tôi đã nêu câu hỏi hay lo ngại đó với trường bảo trợ. 

Tôi cũng xác nhận rằng các rủi ro mà trường bảo trợ đã cho tôi biết có thể không bao gồm toàn bộ những rủi ro có thể xảy ra liên quan 
đến lễ tốt nghiệp và (những) người tổ chức lễ tốt nghiệp có thể không lường hết được tất cả những rủi ro liên quan đến các hoạt động 
kể trên. 

Tôi chấp nhận việc (những) người tổ chức không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi do một số rủi ro trong các hoạt động như vậy 
khi chúng vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của họ. Tôi đồng ý làm theo tất cả các hướng dẫn và nguyên tắc mà những người tổ chức 
phổ biến cho tôi, và hành xử một cách an toàn và có trách nhiệm với tất cả những người tham gia. Tôi hiểu rõ và tự nguyện chấp nhận 
trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc tham gia vào lễ tốt nghiệp, như được nêu trong các thông tin đã được (những) người tổ chức 
phổ biến cho tôi. Tôi cũng chấp nhận và hiểu bản chất nghiêm trọng của các rủi ro và các thủ tục được nêu dưới đây trong Tài liệu đính 
kèm A, Thông tin Bổ sung về COVID và việc tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của cơ quan y tế công cộng và việc không tuân thủ sẽ 
không được chấp nhận. Tôi xác nhận rằng cơ quan y tế công cộng có thẩm quyền tạm dừng sự kiện bất cứ lúc nào do không tuân thủ. 
 

Tôi hiểu rằng nếu tôi bị thương/mắc bệnh, bao gồm cả chấn động não, thì tôi có trách nhiệm phải thông báo ngay lập tức cho trường 
bảo trợ. Bằng văn bản này tôi đồng ý cho nhân viên y tế cấp cứu, bác sĩ, hoặc y tá khám và điều trị cho tôi nếu cần thiết trong trường 
hợp bị bệnh hoặc chấn thương đột ngột trong khi tham gia vào hoạt động nêu trên. Tôi hiểu rằng Học khu Công lập Jeffco không cung 
cấp bảo hiểm y tế cho việc điều trị đó và chi phí cho việc đó sẽ do tôi tự trả. 

  (chữ ký tắt của người tham gia) Tôi đồng ý làm theo tất cả các hướng dẫn và nguyên tắc mà những người tổ chức phổ biến 
cho chúng tôi, và hành xử một cách an toàn và có trách nhiệm với tất cả những người tham gia, bao gồm cả các hành vi được nêu 
trong tài liệu đính kèm A với tài liệu này, Thông tin Bổ sung về COVID. Tôi cũng hiểu rằng tôi phải nộp bản sàng lọc và khảo sát sức 
khỏe vào ngày diễn ra buổi lễ, tôi hiểu rằng nhiệt độ vượt quá 100.4 độ F hoặc những câu trả lời cho thấy tôi có thể bị bệnh hoặc phơi 
nhiễm với COVID gần đây sẽ dẫn đến việc tôi bị loại khỏi buổi lễ. 

Tôi,______________________________________________ bằng văn bản này miễn, giải phóng, và loại trừ Học khu Công lập Jeffco và 
những người kế nhiệm, thừa kế, người được chỉ định, giám đốc, viên chức, nhân viên, người giám sát, đại lý, luật sư và đại diện của 
họ khỏi bất kỳ và tất cả những vụ kiện, thủ tục pháp lý, yêu cầu bồi thường, yêu sách, mất mát, thiệt hại, chi phí, phí luật sư, phán 
quyết, giữ thế chấp, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào, liên quan đến hoạt động đã nêu ở trên mà tôi đã chọn tự nguyện tham gia. Ngoài 
ra, người ký tên dưới đây xác nhận, và đồng ý rằng họ sẽ không được coi là một nhân viên của Học khu Công lập Jeffco. Trong trường 
hợp xảy ra chấn thương, người ký tên dưới đây xác nhận, hiểu, và đồng ý rằng họ sẽ KHÔNG được nhận bất kỳ quyền lợi bồi thường 
cho người lao động nào theo quy định của Đạo luật Bồi thường cho Người Lao động của Colorado (Workers’ Compensation Act of 
Colorado) hoặc được coi là nhân viên theo các luật về lao động và tuyển dụng khác ngoại trừ Đạo luật Miễn trừ Chính phủ của Colorado 
(Colorado Governmental Immunity Act). 

Đề ngày tháng vào ngày ______tháng  _____________, 20___  ______________________________________ 

Chữ ký của Người tham gia         
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Tài liệu đính kèm A, Thông tin Bổ sung về COVID 

(Những) Người tham gia cam kết sẽ: 

 Ở NHÀ NẾU QUÝ VỊ CẢM THẤY MÌNH BỊ ỐM HOẶC NẾU QUÝ VỊ GẶP CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN TỚI COVID-19 
 Nộp một bản sàng lọc và khảo sát sức khỏe vào ngày diễn ra buổi lễ, hiểu rằng nhiệt độ vượt quá 100.4 độ F hoặc 

những câu trả lời cho thấy rằng có thể bị bệnh hoặc phơi nhiễm với COVID gần đây sẽ dẫn đến việc bị loại khỏi 
buổi lễ. 

 Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (khoảng chiều dài 2 cánh tay) với những người khác. 
 Rửa tay và/hoặc sử dụng chất khử trùng tay thường xuyên. 
 Yêu cầu đeo khẩu trang đối với tất cả những người tham dự, bao gồm cả học sinh tốt nghiệp, nhân viên và tất cả 

các thành viên trong gia đình. Tất cả dụng cụ che mặt: 
o Là bắt buộc để che mũi và miệng mọi lúc, trừ khi uống hoặc ăn một bữa ăn nhẹ. 
o Là bắt buộc khi ở bên ngoài phương tiện cá nhân. 

 Không chạm vào mặt, mắt, mũi, miệng bằng tay. Hắt hơi vào khuỷu tay của quý vị. 
 Không tụ tập thành nhóm. Tránh xa những chỗ đông người và tránh tụ tập đông người. 
 Không được phép tổ chức tiệc ngoài trời (tailgating) ở bất cứ đâu trên các địa điểm sân vận động trước hoặc sau 

mỗi sự kiện. 
 Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tất cả học sinh tốt nghiệp sẽ gặp khách và phụ huynh của các em trong bãi đậu xe. 
 Đi vào và đi ra sự kiện so le để tránh việc tụ tập đông người: 

o Cân nhắc việc sắp xếp so le trong một giờ trước sự kiện, theo bảng chữ cái - có thể cứ sau 15-20 phút. 
o     Sẽ có hướng dẫn để ra về sau khi buổi lễ kết thúc. 

 Những người tham dự được khuyến khích tránh gặp những người dễ bị tổn thương trong 2 tuần sau khi họ tham 
gia lễ tốt nghiệp. 

 

Khảo sát Sức khỏe liên quan đến COVID 

 
Hiện tại quý vị có đang bị ho, đau họng hoặc sổ mũi không?  Có ______ Không ______ 

 


