Giấy Cho phép Liên hệ với Thanh thiếu niên
Điền một tờ mẫu cho mỗi trẻ

Tên của đứa trẻ: ____________________________________________________________________
Ngày tháng năm sinh:

____________________________________________________________________

Giáo xứ và / hoặc trường học của 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
để liên lạc với thanh thiếu niên thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi cũng có thể sử dụng tin nhắn điện thoại và
email để liên lạc với các thanh thiếu niên. Theo chính sách và các quy định hướng dẫn này, phụ huynh phải được biết về phương tiện
truyền thông xã hội và truyền thông điện tử đang được sử dụng như thế nào. Phụ huynh phải được cho biết cách truy cập vào các
trang web, và có cơ hội được đồng gửi tất cả các tài liệu gửi cho con cái của họ.
Sau khi nhận được giấy cho phép giao tiếp với thanh thiếu niên, các nhân viên của Tổng Giáo phận nên lưu các bản sao của các cuộc
nói chuyện bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là những cuộc nói chuyện liên quan đến nội dung chia sẻ cá nhân của một thiếu niên hoặc
thanh niên. Vui lòng tham khảo chính sách và các quy định hướng dẫn để biết thêm thông tin.
Trong phần dưới, vui lòng cho biết giáo xứ của chúng tôi có được phép liên lạc với con của bạn hay không:

� Theo đây, tôi cho phép giáo xứ và / hoặc trường học sau đây, __________________________, liên lạc với con tôi,
_______________________________________, cho các mục đích truyền thông trong nội bộ và với bên ngoài trong một năm qua
phương tiện truyền thông xã hội, email hoặc tin nhắn điện thoại. Tôi hiểu rằng tôi có thể yêu cầu nhận được những nội dung thông tin
đã cung cấp cho con tôi, và không nhất thiết phải qua cùng một phương tiện thông tin (ví dụ, nếu trẻ nhận được tin nhắn nhắc nhớ qua
Twitter, cha mẹ có thể nhận tin nhắn đó dưới dạng bản in ra giấy hoặc theo danh sách email).\
� KHÔNG, tôi không cho phép liên lạc hoặc giao tiếp với con tôi bằng bất cứ cách nào.

__________________________________________________
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 lạc ngay với Lãnh đạo Giáo lý của Giáo xứ của bạn để thay đổi các nội dung cho phép này.
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
18 tuổi.
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