Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm về Bản Dịch Trang Web và Chính Sách Quyền Riêng Tư
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm về Google Dịch
Trang web anr.vermont.gov có thể được dịch bằng Google Dịch để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Bản dịch
trang web của Google Dịch có thể không chính xác và quý vị cần tự chịu trách nhiệm về các rủi ro có thể
gặp phải khi dựa vào bản dịch đó. Một số tập tin hoặc mục không thể dịch được, bao gồm ảnh, đồ họa
và tập tin PDF. Chúng tôi không đưa ra bất cứ cam đoan, bảo đảm hoặc chứng thực dưới bất kỳ hình
thức nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của mọi thông tin được dịch bởi hệ thống
này. Mọi sai lệch hoặc khác biệt được tạo ra từ bản dịch dựa trên máy tính của trang web này từ tiếng
Anh sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều không có giá trị ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý.
Google yêu cầu anr.vermont.gov cung cấp tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau cho các bản dịch này:
"Dịch vụ này có thể chứa các bản dịch do Google cung cấp. Google từ chối mọi bảo đảm liên quan đến
bản dịch, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm mọi bảo đảm về độ chính xác, độ tin cậy và mọi bảo đảm mang
tính ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm của bản
dịch."
Các Tùy Chọn Bản Dịch Khác
Các hệ thống dịch thuật dựa trên máy tính khác có thể được sử dụng. VT ANR cũng cung cấp các dịch vụ
ngôn ngữ trực tiếp miễn phí. Vui lòng liên hệ VT ANR để được hỗ trợ thêm.
Email: anr.civilrights@vermont.gov Điện thoại: 802-636-7827.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm về Chính Sách Quyền Riêng Tư
Khi quý vị liên kết đến một trang web khác, Chính Sách Quyền Riêng Tư và Bảo Mật của Tiểu Bang
Vermont không còn được áp dụng nữa và quý vị phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của trang
web mới đó.

