
CHO PHÉP VÀ CHẤP THUẬN XÓA HÌNH VẼ BẬY 

XÓA HÌNH VẼ BẬY MIỄN PHÍ 
Hãy cho biết sự chấp thuận hoặc từ chối của bạn đối với đề nghị xóa hình vẽ bậy 
miễn phí của Thành phố bằng cách đánh dấu chọn vào ô Chấp thuận hoặc Từ 
chối, cung cấp thông tin cần thiết và gửi lại mẫu về địa chỉ bên dưới. 

  CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ XÓA HÌNH VẼ BẬY MIỄN PHÍ CỦA THÀNH PHỐ 

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng tôi sở hữu hoặc có quyền chấp thuận đề nghị 
xóa hình vẽ bậy cho ngôi nhà ở địa chỉ được nêu dưới đây. Tôi theo đây cho phép và 
đồng ý cho Thành phố Arlington cùng các nhân viên, viên chức, nhà thầu và các nhân 
viên tình nguyện của Thành phố vào nhà khi cần thiết để xem xét và xóa bỏ các hình vẽ 
bậy ở các mặt ngoài của ngôi nhà. Tôi hiểu rằng chỉ có các hình vẽ bậy và khu vực ngay 
cạnh hình vẽ bậy là được sơn phủ hoặc lau sạch. Tôi cũng đồng ý rằng Thành phố cũng 
như nhà thầu của Thành phố không cần che phủ hoặc xóa hình vẽ bậy cho đến khi tôi 
hài lòng. Tôi theo đây từ bỏ mọi khiếu nại, tuyên bố, yêu cầu bồi thường, kiện cáo 
và miễn cho Thành phố Arlington cùng mọi quản lý, viên chức, đại lý, nhân viên, 
nhân viên tình nguyện  và mọi nhà thầu liên quan – theo năng lực chung lẫn năng 
lực riêng – khỏi bất cứ và mọi trách nhiệm, khiếu nại vốn có thể phát sinh do tình 
trạng thương tật hoặc tử vong cho người nào hoặc do mất mát, hư hỏng hay mất 
quyền sử dụng bất cứ tài sản nào gây ra do lỗi, thiếu sót hoặc hành vi lơ đễnh 
của bản thân tôi hay của bất cứ người nào khác liên quan đến thỏa thuận này, và 
tôi sẽ tự chịu mọi chi phí và phí tổn để bảo đảm và bảo vệ Thành phố Arlington 
khỏi bất cứ và mọi khiếu nại cũng như yêu cầu này. Hơn nữa, việc tôi cho phép và 
đồng ý để những người liên quan vào ngôi nhà nói trên và xóa các hình vẽ bậy trong tài 
liệu này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực đến chừng nào tôi còn sở hữu ngôi nhà. Tôi hiểu 
rằng tôi có thể hủy việc chấp thuận này trong tương lai bằng cách gửi văn bản thông 
báo cho Giám đốc Sở dịch vụ công Thành phố Arlington. 

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng tôi sở hữu hoặc có quyền từ chối đề nghị xóa 
hình vẽ bậy miễn phí của Thành phố và tôi từ chối đề nghị này đối với ngôi nhà ở địa chỉ 
được nêu dưới đây. 

TỪ CHỐI ĐỀ NGHỊ XÓA HÌNH VẼ BẬY MIỄN PHÍ CỦA THÀNH PHỐ 

THÔNG TIN CẦN THIẾT
Địa chỉ có hình vẽ bậy áp dụng mẫu này: ___________________________________ 

: 

Tên viết hoa của chủ nhà/người có thẩm quyền: _______________________________ 

Chữ ký của chủ nhà/người có thẩm quyền:   ___________________________________ 

Địa chỉ của người ký kết: _______________________________________________ 

_______________________________________________  

Số ĐT của người ký kết:  (Ban ngày)  (Ban đêm) 

Ngày ký: _______________________________________________ 

Vui lòng gấp mẫu này làm ba và gửi về: 
City of Arlington, Code Compliance Services 

ATTN: Misty Gutierrez 
PO Box 90231 MS 56-0200 
Arlington, TX  76004-3231 

Hoặc fax đến số: (817)459-5971 
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