SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG
HÌNH ẢNH
Đôi khi, ảnh, video hoặc các hình ảnh khác của học sinh được Học khu Souderton Area (“Học khu”) hoặc dưới sự
chỉ đạo của học sinh trong các hoạt động của trường. Khi điều này được thực hiện cho mục đích sử dụng bình
thường của trường học trong Học khu, chẳng hạn như trong bài tập trên lớp, niên giám, sản phẩm video / truyền hình
của trường, báo trường, và những thứ tương tự, thì không cần sự cho phép của phụ huynh.
Tuy nhiên, cần phải có sự cho phép của phụ huynh, khi hình ảnh học sinh được trình bày, có hoặc không có tên của
học sinh, trên các phương tiện truyền thông khác nhau do Học khu tài trợ có thể được chia sẻ với công chúng, bao
gồm nhưng không giới hạn ở phương tiện phát thanh và in ấn, tài liệu quảng cáo, vở kịch, chương trình , các báo cáo
hàng năm, các ấn phẩm của Tổ chức Giáo dục, Internet và các trang Web trực tuyến, và các phương tiện truyền
thông xã hội (ví dụ: Twitter, Facebook). Có rất nhiều hoạt động và thành tích diễn ra trong trường học của chúng ta,
rất tích cực, đáng tin cậy và được cộng đồng quan tâm. Đồng thời, phụ huynh và học sinh có thể cảm thấy rằng việc
khắc họa các bức ảnh hoặc hình ảnh học sinh này và nhận dạng học sinh theo tên có thể xâm hại hoặc có hại cho học
sinh theo một cách nào đó.
Để bảo vệ mức độ riêng tư mà con bạn và bạn mong muốn, vui lòng cho biết sự đồng ý của bạn. Bằng sự đồng ý,
bạn sửa đổi, trả tự do và vĩnh viễn miễn cho Học khu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thương tích hoặc
hành động nào đối với học sinh có tên dưới đây do việc sử dụng các bức ảnh, đoạn phim hoặc hình ảnh khác trong
bất kỳ phương tiện nào được sử dụng. Thông cáo này bao gồm việc Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về việc
người dùng Internet hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác sao chép, hiển thị, phân phối hoặc sửa đổi hình ảnh
học sinh được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ cách nào, cũng như Học khu sẽ không chịu trách nhiệm
về, trong số những hành vi khác, vi phạm bản quyền, xuyên tạc, hành vi phạm tội, hoặc việc người khác sử dụng
hình ảnh và thông tin truyền thông của Học khu.
 Tôi, phụ huynh / người giám hộ, đồng ý cho Học khu sử dụng tên và ảnh / hình ảnh của học sinh của tôi dưới
mọi hình thức truyền thông của Học khu, bao gồm cả những phương tiện được liệt kê ở trên, trong một
khoảng thời gian không xác định hoặc cho đến khi tôi yêu cầu loại bỏ bằng văn bản.
 Tôi, phụ huynh / người giám hộ, theo đây KHÔNG đồng ý cho Học khu sử dụng ảnh / hình ảnh của học sinh
của tôi dưới bất kỳ hình thức truyền thông nào của Học khu, bao gồm cả những hình thức được liệt kê ở trên.
Xin lưu ý rằng KHÔNG cần có sự đồng ý của bạn trong trường hợp ảnh hoặc hình ảnh của con bạn được
chụp ở một nơi công cộng, nơi không có mong đợi về sự riêng tư.
Tên của học sinh ____________________________________________________________________
Ngôi trường ________________________________________________________________ Lớp _______

Tên của cha mẹ ____________________________ Chữ ký _________________________ Ngày tháng _____________
Revised July 2018

