Mẫu /Cho phép Sử dụng Thông tin cho các Mục đích Truyền thông Hàng năm
Điền một tờ mẫu cho mỗi trẻ

Tên của đứa trẻ:

___________________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh:

___________________________________________________________________

Năm học
(nếu áp dụng):

___________________________________________________________________

Giáo xứ và / hoặc trường học của chúng tôi, _____________________________, sử dụng hình ảnh, các cuộc phỏng vấn và video của
các trẻ em cho các mục đích liên lạc trong nội bộ và với bên ngoài. Các hình thức thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của chúng tôi
bao gồm nhưng không giới hạn ở ấn phẩm, như các tờ báo, bảng tin và bản tin; hình ảnh chụp và hình ảnh kỹ thuật số; phim và video;
các bài đăng trên web, các trang web, và carousels hình ảnh; các mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Twitter và
Instagram.
Chúng tôi tuân theo Chính sách về Truyền thông Xã hội và các Quy định Hướng dẫn về sử dụng các Trang mạng Truyền thông Xã hội
có trẻ vị thành niên của Tổng giáo phậnAtlanta. Vui lòng xem tài liệu này để biết thêm thông tin.

Trong phần dưới đây, vui lòng cho biết giáo xứ và / hoặc trường của chúng tôi có được cho phép lưu hành các nội dung phỏng
vấn, hình ảnh, và / hoặc video của con quý vị cho tất cả các sự kiện của giáo xứ và / hoặc trường học trong một năm hay
không:
� Theo đây, tôi cho phép giáo xứ và / hoặc trường học sau đây, _________________________________, sử dụng các hình ảnh và
các cuộc phỏng vấn của con tôi, _______________________________, cho các hoạt động thông tin liên lạc nội bộ hoặc bên ngoài
trong một năm. Con tôi có thể được chụp ảnh và / hoặc phỏng vấn cho The Georgia Bulletin và các cơ quan truyền thông khác. Tôi
hiểu nội dung có thể được in lại trong Bản tin Georgia hoặc các phương tiện truyền thông khác để phổ biến rộng rãi, bao gồm nhưng
không giới hạn ở phim ảnh; video; truyền hình; radio; các tờ báo như Tạp chí Atlanta và Hiến pháp (The Atlanta Journal and
Constitution); trang web, các hệ thống trực tuyến; và các mạng lưới truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook,
Twitter và Instagram. Tôi miễn cho giáo xứ và / hoặc trường học, và Tổng Giáo phận Atlanta, bất kỳ trách nhiệm hay pháp lý nào đối
với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc xuất bản hoặc tái bản bất kỳ bức ảnh hoặc nội dung phỏng vấn nào trong bất kỳ chương trình
tin tức thời sự hoặc phương tiện truyền thông nào khác. Tôi từ bỏ bất kỳ và toàn bộ quyền kiểm tra hoặc phê duyệt hình ảnh, video
hoặc tài liệu in hoàn chỉnh có thể sử dụng kết hợp với bất kỳ hình ảnh hoặc video nào, hoặc quyền phê duyệt việc sử dụng cuối cùng
của các hình ảnh hoặc nội dung đó.
Tôi hiểu rằng các bức ảnh, video, và / hoặc các cuộc phỏng vấn đang được thực hiện với sự hiểu biết và sự chấp thuận của giáo xứ và /
hoặc trường học, và rằng phải có một mẫu điền cho phép phát hành có chữ ký cho mỗi cá nhân tham gia.
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� KHÔNG, tôi không muốn đưa con tôi vào, hay sử dụng hình ảnh của con tôi trong bất kỳ hoạt động giao tiếp trong nội bộ hoặc với
bên ngoài nào. Điều này không bao gồm các tờ báo hay sổ niên giám của Trường Công Giáo.

__________________________________________________

_____________________

Chữ Ký của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp

Ngày

___________________________________________________
Tên của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp viết bằng chữ in

Vui lòng liên hệ với người Lãnh đạo Giáo lý của Giáo xứ hoặc Ban Quản trị Nhà trường ngay để điều chỉnh giấy cho phép sử dụng
thông tin cho các mục đích truyền thông của bạn.

CHỈ DÀNH CHO VĂN PHÒNG SỬ DỤNG: Thay thế giấy cho phép này hàng năm. Lưu lại bản cho phép gần đây nhất cho đến khi đứa trẻ 20 tuổi.
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