Permissão para Contatar Menores
Complete um formulário para cada menor

Nome do Menor:
Data de Nascimento:

Nossa paróquia e/ou escola, _______________________________________, segue as Regras e Diretrizes para o Uso de Sites
de Redes Sociais com Menores para contatar menores de idade através das redes sociais. Também podemos usar mensagens de
texto ou e-mail para contatar crianças e/ou jovens (menores de idade). De acordo com estas regras e diretrizes, os pais devem
estar cientes de como as redes sociais e comunicações eletrônicas estão sendo utilizadas. Os pais devem ser informados sobre
como acessar os sites e terem a oportunidade de serem copiados em todo material enviado a seus filhos.
Após o recebimento de permissão escrita para entrar em contato com crianças e/ou jovens, os funcionários da Arquidiocese
devem ser encorajados a guardar cópias de conversas, sempre que possível, especialmente aquelas que forem relacionadas a
compartilhamento pessoal (individual) de adolescente ou jovem adulto. Favor consultar as regras e diretrizes para mais
informações.

Favor indicar abaixo se nossa paróquia tem permissão para contatar seu filho:

�

Pelo presente, dou permissão à seguinte paróquia e/ou escola, _______________________________________, para
contatar meu filho, _______________________________________, para comunicação interna ou externa através de rede
social, email ou mensagem de texto por um ano. Entendo que posso solicitar o recebimento das mesmas comunicações
enviadas ao meu filho, e que o envio não tem que ser pela mesma via tecnológica (por exemplo, se crianças recebem um
lembrete via Twitter; os pais podem recebê-lo via formulário impresso ou por uma lista de email).

�

NÃO desejo que meu filho seja contatado de forma alguma.

Assinatura do Pai ou Responsável

Data

Nome Impresso do Pai ou Responsável
Favor contactar o Líder da Catequese imediatamente para alterar estas permissões.

PARA USO EXCLUSIVO DO ESCRITÓRIO: Este formulário dese ser mantido pelo ano letivo. O mesmo deve ser mantido
anualmente até que o menor tenha 18 anos de idade.

REV. 20180222

