
 

 

 

Giấy Cho Phép Liên Hệ Với Trẻ Em 

 Permission to Contact Youth 
Xin hoàn thành đơn này cho mỗi em  

 

 

Tên họ của con quý vị:   ______________________________________________________ 

 

Ngày tháng năm sinh: ___________________________________________________________ 

 

Giáo xứ và/hoặc trường học của chúng tôi, _________________________________, tuân theo Chính Sách và 

Nguyên Tắc truyền thông xã hội của Tổng Giáo Phận Atlanta về việc sử dụng các trang mạng xã hội với trẻ vị 

thành niên để liên lạc với giới trẻ thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi cũng có thể sử dụng tin 

nhắn, email và các phương tiện trực tuyến được giáo xứ/trường học phê duyệt để liên hệ với giới trẻ. Theo chính 

sách và hướng dẫn này, phụ huynh phải được biết về những phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông điện 

tử này đang được sử dụng như thế nào. Phụ huynh phải được hướng dẫn cách truy cập các trang web và có cơ hội 

được nhận được bản sao tất cả các tài liệu được gởi cho con cái họ. 

 

Sau khi nhận được văn bản cho phép được giao tiếp với giới trẻ, các nhân viên của Tổng Giáo Phận được khuyến 

khích nên lưu giữ bản sao các cuộc trò chuyện bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là những cuộc trò chuyện liên quan 

đến những chia sẻ cá nhân của một thanh thiếu niên hoặc thanh niên. Xin vui lòng tham khảo chính sách và hướng 

dẫn để biết thêm chi tiết.  

 

Xin vui lòng chọn vào khung thích hợp dưới đây để cho chúng tôi biết liệu Giáo xứ có được phép liên hệ với 

con cái của quý vị hay không:  

 

☐  Tôi cho phép giáo xứ và/hoặc trường học sau đây, ______________________________________, được liên 

lạc với con tôi, ______________________________________, về các thông tin nội bộ hoặc bên ngoài trong 

vòng một năm, qua phương tiện truyền thông xã hội, email, tin nhắn và/hoặc các phương tiện trực tuyến khác 

được giáo xứ/trường học chấp thuận. Tôi hiểu rằng tôi có thể yêu cầu được nhận các thông tin tương tự được cung 

cấp cho con tôi, tuy không phải thông qua cùng một công nghệ (ví dụ: nếu trẻ em nhận được lời nhắc nhở qua 

Twitter, cha mẹ có thể nhận được bằng văn bản hoặc qua danh sách email).  

 

☐  KHÔNG, Tôi không muốn con tôi được liên lạc bằng bất cứ hình thức nào.  

 

__________________________________    _____________________ 

Chữ ký của Phụ Huynh/Người Bảo Hộ           Tháng/Ngày/Năm 

 

__________________________________ 

Tên của Phụ Huynh/Người Bảo Hộ 

Xin liên lạc với người phụ trách chương trình Giáo Lý hoặc Ban Giám Hiệu tại trường học ngay lập tức để 

thay đổi các quyền cho phép này.     

 
FOR OFFICE USE ONLY: This form is to be kept for current year. Supplant annually until the child is 18. 
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