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Giấy Khách đồng ý tuân theo Bộ Quy tắc Ứng xử, Miễn và Không buộc lỗi SCCOE 

Phòng Giáo dục hạt Santa Clara (SCCOE) cố gắng phát triển và duy trì một môi trường học tập an toàn cho mọi học sinh, nhân viên và cộng 
đồng. SCCOE mong tất cả mọi người hành động cho lợi ích cá nhân và giáo dục của mỗi trẻ em và đối xử mọi học sinh như nhau. Sự an toàn, 
phúc lợi và an lành của con em chúng ta là mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Để quảng bá các nguyên tắc cơ bản về sự nhận thức và 
bảo vệ các thanh thiếu niên, Giấy Khách đồng ý tuân theo Bộ Quy tắc Ứng xử của SCCOE đã được khai triển để giúp đạt mục tiêu này.     
Xin quý vị đọc kỹ các điều lệ và đánh dấu vào mỗi ô cho thấy quý vị sẽ tuân theo lời chỉ thị cho khách tại SCCOE.  
Mọi người khách PHẢI: 

1.   Chứng nhận theo hình phạt khai man và dựa theo Luật Giáo dục 35021 rằng họ không phải ghi danh là người phạm tội tình dục theo 
      Luật hình sự 290  

2.   Không bị bệnh truyền nhiễm, bao gồm bệnh lao (TB) theo Luật Y tế và An toàn 121364 & Luật Giáo dục 49406  
3.  Làm gương mẫu tốt cho các trẻ em bằng cách biểu lộ sự tôn trọng, kiên nhẫn, nhã nhặn và tính trưởng thành  
4.  Không được đứng một mình với các học sinh ở nơi nhân viên SCCOE không thấy được  
5.  Không được cầu nguyện với các học sinh, động viên các em cầu nguyện, hoặc thảo luận về sự tín ngưỡng của các em  
6.  Không được có khách thăm viếng trong khoảng thời gian ở trung tâm của SCCOE mà không có được cho phép trước đó   
7.  Không được sử dụng, sở hữu, hoặc dưới sự ảnh hưởng của rượu hoặc ma tuý trong lúc đang ở tại trung tâm SCCOE   
8.  Hoàn toàn tuân theo các chính sách và thủ tục của SCCOE vì lợi ích của các học sinh và nhân viên 
9.  Không được cho học sinh đi về với bất kỳ người nào nhưng sẽ báo cho nhân viên SCCOE biết nếu có người hỏi gặp học sinh  
10.  Không cho hoặc nhận tiền hoặc chi tiết cá nhân của các học sinh, như là số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà  
11.  Ăn mặc sạch sẽ, gọn ghẽ và thích hợp và chỉ được sử dụng ngôn ngữ phù hợp 
12.  Không lạm dụng trẻ em. Điều này bao gồm lạm dụng thể xác (đánh, vỗ mông, lắc người, tát), lạm dụng về lời nói hoặc tinh thần (làm 

       nhục, hạ thấp, hăm dọa), lạm dụng về tình dục (va chạm hoặc phơi bày theo tính cách tình dục), bỏ bê (không cho đồ ăn, nước uống, 
       chăm sóc cơ bản, v.v..) 

13.  Không cho học sinh uống thuốc hoặc sơ cứu các em, nhưng sẽ báo cho nhân viên biết nếu có học sinh bị bệnh  
14.  Không chuyên chở học sinh hoặc gặp gỡ các em ngoài trung tâm sinh hoạt của SCCOE 
15.  Không lái xe của SCCOE hoặc giữ chìa khóa cửa SCCOE, mật mã nhập máy vi tính, hoặc sử dụng thiết bị văn phòng  
16.  Không chia sẻ đồ ăn với trẻ em (vài em có thể phải ăn uống đặc biệt hoặc bị dị ứng với một số đồ ăn) 
17.  Không chụp hình hoặc quay phim các học sinh hoặc nhân viên  
18.  Báo cáo cho nhà trường biết ngay khi nghi ngờ hoặc biết có việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em 
Cho phép.  Tôi cho phép bất kỳ và tất cả các cơ quan nào có bao gồm SCCOE được sử dụng tên, tiếng nói, lời nói, hình, băng thu hình về tôi, và bất kỳ đồ vật tượng trưng liên quan đến việc 
sử dụng tiếng nói hoặc hình tôi, hoặc cả hai, với mục đích liên quan đến báo chí, bao gồm nhưng không giới hạn đến sách mỏng, giấy quảng cáo, thông cáo báo chí, tờ rơi, giấy thông tin, 
trang mạng của SCCOE, bất kỳ và tất cả các đồ vật quảng cáo khác. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi sẽ không nhận được tiền bồi thường. SCCOE sẽ sở hữu bất kỳ và mọi hình ảnh, băng thu hình, 
và các đồ vật khác (và tất cả các quyền lợi thuộc về chúng, bao gồm bản quyền) có ứng dụng với giấy thỏa thuận này. Tôi tự nguyện đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện 
như đã nêu lên trong Giấy Khách đồng ý này. 
Đồng ý miễn và Không buộc lỗi. Phần này nhằm miễn SCCOE (các viên chức, nhân viên, người đại lý, người tình nguyện) bị bất kỳ hoặc tất cả các trách nhiệm có thể xảy ra do sự sơ suất 
hoặc thiếu thận trọng của SCCOE (các viên chức, nhân viên, đại diện, người tình nguyện) hoặc bất kỳ tình trạng nguy hiểm nào. Tôi cũng đồng ý rằng bản Đồng ý Miễn và Không buộc lỗi này 
sẽ có hiệu lực với những người thừa kế hoặc chỉ định của tôi. Tôi đồng ý gánh vác toàn bộ nguy cơ bị thương tích, tổn thương hoặc mất mát nào mà tôi có thể bị do sự tham gia của tôi trong 
bất kỳ và mọi hoạt động có nối kết hoặc liên quan với những hoạt động cho những người khách. Tôi cũng hiểu rằng chức phận của tôi là người khách và không phải là nhân viên của SCCOE 
và thêm vào đó, tôi sẽ không có được những phúc lợi bồi thường nhân công hoặc các phúc lợi khác có liên quan tại SCCOE do những hoạt động dành cho khách muốn giúp SCCOE. Tôi đồng 
ý miễn và từ bỏ tất cả các sự đòi hỏi với SCCOE và các viên chức, nhân viên, đại diện, và người tình nguyện mà có thể xảy ra vì sự tham gia của tôi trong các hoạt động cho người khách. Tôi 
hoàn toàn sẽ không cáo buộc các viên chức, đại diện, nhân viên và người tình nguyện của SCCOE về bất kỳ và mọi vụ việc đòi bồi thường cho các thương tích, tổn thương, hoặc mất mát xảy 
ra với tôi vì những hoạt động cho người khách.    
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi cho phép các viên chức SCCOE tìm cách chữa trị cho tôi ngay lập tức khi cần thiết cho sức khỏe của tôi tại bất kỳ bệnh viện, bác sĩ, và/hoặc nhân viên y tế 
nào có giấy phép và tôi đồng ý rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm trả chi phí cho bất kỳ và mọi dịch vụ y tế tôi nhận được. Tôi đã đọc và hoàn toàn hiểu biết về phần Đồng ý Miễn và Không buộc lỗi 
và phần Cho phép điều trị nêu trên. Tôi đồng ý tuân theo mọi lời chỉ dẫn đưa ra bởi các nhân viên SCCOE trong các hoạt động dành cho khách mà tôi tham gia. 

Tôi đã thông hiểu văn bản nêu trên và sẽ xác nhận và đồng ý tuân theo bản này và sẽ ghi danh khi ra vào trong các buổi thăm viếng của tôi. 

(Xin viết hoa rõ ràng) Hội đoàn của khách (trường học, câu lạc bộ, hội bất vụ lợi, công ty, v.v.): ____________________________________ 
Tên ho của khách: ____________________________________________________ Ngày sinh: _________________ ID#: _________________
Chữ ký: _____________________________________ Ngày: _____________________ 

Tên họ phụ huynh hoặc giám hộ: (nếu dưới 18 tuổi): ___________________________________ Chữ ký phụ huynh:____________________  

Địa chỉ: ___________________________________ Thành phố: ___________________Zip: ___________ Điện thoại:____________________ 

Hoạt động: ____________________________________ Ngày hoạt động/Năm học: ___________ Địa điểm (trường): ___________________ 

Tên họ giáo viên: ________________________________ Tên họ Giám thị SCCOE: _____________________Điện thoại: _________________ 

Quan hệ với học sinh SCCOE: ____________________________________________ Tên họ học sinh:________________________________ 

Người liên lạc khẩn cấp: ______________________________ Quan hệ:____________________ Điện thoại:__________________________ 

Bất kỳ vấn đề sức khỏe nào (hen suyễn, v.v..): _____________________________________________________________________________ 

SCCOE Guest Code of Conduct, Waiver and Release Agreement 

(Dành cho SCCOE) Cleared on Megan’s Law site:  Date:___________________By whom:  _______________________________________

3/15/19
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