Ấu
u Đoàn
n Chíí Linhh
Giấyy Xin Phéép
t chức cuộc đi
đ săn tại Callifornia Scien
nce Center (700 Expossition Park
Ấu Đoàn Chí Linh sẽ tổ

Drive Lo
os Angeles, CA 90037
7) vào ngày:24
2 tháng 4 từ 8:30 sán
ng đến 4:000 giờ chiều. Vào
cuộc đi săn này mổi em
e nên đem
m theo đồ ăn trưa
t
riêng chho mình và bbận áo class B (áo vàng)).
parking: $12
adults

Tiền Gas:
G $10

Lu
unch: tự túc

Ticket for E
Endeavor and show: $8 kkids/ $11

Nếu phụ huynh có th
hắc mắc xin gọi
g cho Trưở
ởng Mai Anhh tại số:

(7714) 312-99993

-------------------------------------Xin Ph
hụ Huynh giữ
ữ lại Phần T
Trên -------------------------------------------

Giấyy Cho Phhép
Tôi ký tên
n duới đây là giám hộ hoặcc cha mẹ của em _____________________ chấp nhận cho con em tôôi đi
săn vào ng
gày 24 tháng
g 4 từ 8:30 tớ
ới 4:400 giờ ch
hiều. Trong ttrường hợp khhẩn cấp, chúnng tôi chấp thhuận
cho con em tôi đuợc đư
ưa vào bệnh viện,
v
khám bệệnh, chụp hìnhh quang tuyếnn, xông thuốcc mê, chẩn bệệnh
hay giãi phẩu
p
dưới sự điều
đ hành tổn
ng quát hay đặặc biệt của bấất cứ nhân viêên Y tê', Bác S
Sĩ, Nha khoa hay
bất cứ nhâân viên bệnh viện với giấy
y phép điều haanh bệnh việnn do Bộ Y-Tếế Công Cộng T
Tiểu Bang
Californiaa cấp. Chúng
g tôi không bắắt buộc và kiện tụng Hội H
Hướng Đạo Hooa Kỳ, Châu Orange Counnty,
thành viên
n hay huynh trưởng
t
Liên Đoàn
Đ
Chí Linh
h chịu trách nnhiệm về sức khoẻ và sự điều trị cần thiiết
cho con em tôi trong trrường hợp xãy
y ra tai nạn.
Giấy ủy quyền
q
này đượ
ợc soạn theo luật
l 25.8, Dân
n Luật Tiểu B
Bang Californnia và chi có hhiệu lực duy
nhất đối với
v kỳ sinh ho
oạt vào ngày tháng nêu trêên.
Bác Sĩ Giia Đình _____
___________
____________
____________ Điện thoại _______________________
Khi khẩn cấp xin liên lạc
l ________
____________
________ Điệện thoại __________________________
I, _______
___________
____ (parent'ss name) do heereby allow, ______________________ (scout's name)), to
participatee in the stated
d activities an
nd do hereby give
g permissiion. If any altercations occcur, I do herebby
give perm
mission to allo
ow medical treeatment and rst
r aid to any emergency ass well being nnotied
immediateely of any insstance. PARE
ENT SIGNAT
TURE BELOW
W GIVES CO
ONSENT TO
O TREATMEN
NT In
the event of illness or injury,
i
I do heereby consentt to whatever x-ray examinnations, anestthetic, medicaal,
o dental diag
gnosis or treattment and hosspital care thaat are consideered necessaryy in the best
surgical, or
judgment of the attending physician
n, surgeon, or dentist and pperformed by or under the supervision oof a
member of
o the medicall sta of the ho
ospital or facillity furnishinng medical orr dental servicces, and the
undersign
ned agrees to pay
p for such medical
m
care whether or noot the costs arre insured by parents'/guarrdians
health insurance. PARE
ENT SIGNAT
TURE BELO
OW GIVES W
WAIVER OF CLAIMS Parrent/guardiann for
himself/heerself and forr his/her child
d/ward by sign
nature herein below waivees any and all claims against
Venture Crew
C
299 or Liên
L Đòan Ch
hí Linh, its leaaders, and its parent voluntteers for injurry, accident,
illness, orr death occurrring during orr by reason off the trip or exxcursion. PAR
RENT SIGNA
ATURE BEL
LOW
GIVES AGREEMENT
A
T FOR CONS
SEQUENCES
S ON FOLLO
OWING RULES Undersignned agrees that
participan
nts are to abid
de by all rules and regulatio
ons governingg conduct durring the trip aand that any
violation of these ruless and regulatio
ons can resultt in parent/guuardian being called to com
me and pick upp
child. No refund of feees will be mad
de.

Parent’s Signature ____________________ Parent Phone Number _________________ Date
______________
Emergency Contact Name (Not a Parent) ____________________ Emergency Contact Phone Number
_________
Medical Physician ____________________ Physician Phone Number ____________________
Insurance Carrier
_________________________ Insurance Phone _______________ Policy Number
_________

Phụ Huynh Ký Tên ________________________

