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GIÁO PHẬN SAN JOSE   

GIẤY ƯNG THUẬN VÀ CHO PHÉP DÙNG “VIRTUAL MEDIA” DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 

Ngày______tháng ______ năm 2020 

Kính gửi quý Phụ huynh hay người Giám hộ, 

Vì đại dịch COVID-19 vẫn còn, Giáo phận San Jose tiếp tục phục vụ trẻ vị thành niên, trong đó có các em thuộc Giáo xứ 

__________________________________________. 

Mục vụ giới trẻ của xứ đạo thực hiện các chương trình và nội dung trực tuyến nhằm giúp các em tham gia các sinh hoạt 

từ xa, dưới sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm.  Các chương trình này sử dụng các nhu liệu, công cụ, và ứng 

dụng do những người khác cung cấp, mà những người tham dự, phụ huynh hay người giám hộ, và/hoặc những người có 

trách nhiệm có thể dùng qua mạng internet với mục đích truyền thông, thực hiện các chương trình và tạo nên nội dung. 

Những phương tiện này bao gồm Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok, GotoMeeting, và Zoom, v.v. 

Qua Giấy này, ông bà bày tỏ sự ưng thuận và cho phép con em của mình tham gia chương trình nói trên, và sử dụng các 

phương tiện trực tuyến dành cho các sinh hoạt từ xa.  Xin lưu ý là mỗi ứng dụng trong chương trình sẽ thu thập những 

thông tin khác nhau về người sử dụng, và đều có những điều khoản và điều kiện riêng về quyền riêng tư mà những 

người tham gia phải chấp nhận, và giáo xứ hoặc giáo phận không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm.  Xin cẩn thận 

duyệt qua những điều sau đây trước khi cho con em ghi tên tham gia.  

Cam kết giữ cho trẻ em vị thành niên được an toàn luôn luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Để đạt được mục đích này, 

chúng tôi tích cực theo dõi các sinh hoạt của các em. Tất cả những sinh hoạt trực tuyến ở đây đều phải tuân theo những 

quy định của Giáo phận San Jose về Môi trường An toàn và về việc dùng các Phương tiện Kỹ thuật, kể cả những hướng 

dẫn về Tư cách và Hạnh kiểm cũng như quy định về Truyền thông Mạng xã hội của Giáo phận. 

Dưới đây là GIẤY ƯNG THUẬN VÀ CHO PHÉP CON EM CỦA QUÝ VỊ THAM GIA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MẠNG 

XÃ HỘI HOẶC TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ LIÊN HỆ ĐẾN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN.  

Tôi tên là_________________________________, phụ huynh hay giám hộ của em ______________________________. 

 (Họ và tên phụ huynh/người giám hộ)           (Họ và tên của trẻ vị thành niên) 

Tôi đã nhận và đã đọc những quy định của Giáo phận San Jose về Môi trường An toàn và việc dùng các Phương tiện Kỹ 

thuật, kể cả những hướng dẫn về Tư cách và quy định về Truyền thông Mạng xã hội của Giáo phận. 

Tôi hiểu rằng tôi có quyền xem tất cả những gì mà con em tôi nhận được, được thông báo về các phương tiện truyền 

thông mạng xã hội được sử dụng thế nào, được cho biết về cách vào xem các chương trình, và có thể lấy bản sao các tài 

liệu mà con em tôi nhận được qua các phương tiện truyền thông mạng (kể cả các tin nhắn trên điện thoại). 

Tôi ưng thuận và cho phép các nhân viên cũng như những ai có trách nhiệm trong Giáo xứ được liên lạc với con tôi qua 

các phương tiện điện tử, kể cả truyền thông mạng xã hội, lời nhắn trên điện thoại, điện thư, điện thoại và phương tiện 

họp với màn ảnh (như Zoom) phù hợp với chương trình mục vụ. 

Tôi hiểu rằng nếu nhân viên hay người có trách nhiệm chủ ý liên lạc riêng với con tôi theo trách nhiệm hoặc nhân danh 

giáo xứ hay trường học, sẽ có những cách thức hợp lý để gửi cho tôi những nội dung ấy, dù không dùng cùng một 

phương tiện kỹ thuật.  

Tôi nhìn nhận rằng để có thể duyệt xét và nhận được những thông tin qua truyền thông mạng xã hội như con mình, tôi 

cũng sẽ phải gia nhập và làm quen với những hệ thống truyền thông mạng xã hội như vậy. Tôi hiểu rằng những người 

khác trên các hệ thống này có thể xem được những thông tin được phổ biến như vậy. 

Tôi hiểu rằng nếu không có sự ưng thuận này, con em tôi sẽ không được tham gia các chương trình như vậy. Nếu tôi rút 

lại sự ưng thuận và cho phép nói trên, tôi đồng ý là sẽ viết thư thông báo cho Giáo xứ, và việc thay đổi sẽ không có hiệu 

lực trước khi Giáo xứ xác nhận là đã nhận được thư của tôi. 
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Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng những bản văn, hình ảnh, video đã được phổ biến, như một phần của chương trình, trước 

khi Giáo xứ nhận được thư của tôi, có thể sẽ không thâu hồi lại được. 

Tôi đã đọc bản Ưng thuận và Cho phép này, đã hiểu rõ và đã có cơ hội cân nhắc các điều ghi trong bản văn này. Tôi xác 

nhận là tôi đã đọc và tự mình đồng ý về các điều khoản và điều kiện ghi trong bản Ưng thuận và Cho phép dùng “Virtual 

Media” dành cho Trẻ vị thành niên của Giáo phận San Jose. 

Tôi cũng cam kết mãi mãi không quy trách nhiệm cho Giáo phận San Jose và nhân viên của giáo phận cũng như những 

người đại diện, những người được uỷ quyền hay đại diện pháp lý cho giáo phận, và sẽ tránh cũng như bảo đảm cho họ 

khỏi mọi tổn hại do mọi tố cáo, đòi hỏi, nguyên nhân tố tụng, mà tôi, những người thừa kế của tôi, người đại diện của 

tôi, người thừa hành hay chấp hành của tôi, hay bất cứ một người nào khác lấy danh nghĩa của tôi hay danh nghĩa tài 

sản di chúc của tôi, đưa ra do việc Con tôi tham gia trong các chương trình này do sự ưng thuận và cho phép của tôi. 

Tôi đã đọc Giấy Ưng thuận và Cho phép này, và tôi hiểu rõ, và tự ý chấp nhận sự ràng buộc của những điều khoản ghi ở 

đây. Tôi xác nhận tôi là phụ huynh hay người giám hộ của con em vị thành niên. 

 

Tôi đồng ý _________ Không đồng ý _________ 

Tên họ Phụ huynh hay Giám hộ (BẮT BUỘC PHẢI GHI) _______________________________ 

Địa chỉ e-mail (BẮT BUỘC PHẢI GHI) _________________________________________________________ 

Địa chỉ tư gia (BẮT BUỘC PHẢI GHI) _________________________________________________________ 

Thành phố (BẮT BUỘC PHẢI GHI) ____________________________________________________________________ 

Tiểu bang: CALIFORNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: _______________ 

 

Dear Parent or Legal Guardian, 

To serve the youth of _____________ ministry in the parish of____________ in the Diocese of San Jose  

during the State’s Shelter in Place Orders, the ___________________. 
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Program is providing virtual programming and content for its participants, through which staff will facilitate program 

activities through online platforms. The Program will use software, tools and applications provided by third-parties that 

participants, parents/legal guardians and/or staff will access via the internet and use for purposes of communication and 

programming and potential content creation. These platforms may include but are not limited to: Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, TikTok, GoToMeeting, and Zoom. 

This Form provides your consent and release for your child to participate in the Program and utilize these online 

applications for distance-based, virtual program purposes. Please be aware that each application collects different 

information about its users and has its own privacy terms and conditions to which members must adhere and which 

Parish cannot control or assume responsibility. Please review these carefully before registering your child. 

Our commitment to keeping the young people we serve safe is always our number one priority. To that end, we will 

actively monitor participant activity. All online activities contemplated hereunder must also comply with the Diocese of 

San Jose Safe Environment and Technology Policies including the Code of Conduct guidelines and the Diocesan Social 

Media policy. 

Below, please find your AUTHORIZATION, CONSENT AND RELEASE FOR SOCIAL MEDIA OR OTHER ELECTRONIC 

COMMUNICATION INVOLVING MINORS FORM. 

I, __________________________________, am the parent or legal guardian of ___________________. 

I have received and reviewed the Diocese of San Jose Safe Environment and Technology Policies including the Code of 

Conduct guidelines and the Diocesan Social Media policy. 

I understand that I will have access to everything provided to my child and be made aware of how social media is being 

used, be told how to access the sites, and be given the opportunity to be copied on all material sent to my child via 

social networking (including text messages). 

I authorize and consent to staff or other leaders of the Parish to communicate with my Child electronically, including via 

social media, text, email and phone in accordance with the Program. 

I understand that if any staff or other leaders knowingly communicate privately with my child as a part of his or her 

duties for or on behalf of above-named school-parish, reasonable steps will be taken to send to me the same 

communication content, though not necessarily via the same technology. 

I acknowledge that to review or receive public communications shared via social media with my Child, I will need to 

become a fan or follower of the same social media. I understand that communications or posts may be accessible or 

viewable by others who are also fans or followers of the same social media. 

I understand that without this consent my child will not be able to participate in the Program. 

If I choose to rescind my authorization and consent provided herein, I agree that I will inform the Parish in writing and 

that my rescission will not take effect until it is acknowledged by the Parish. 

I understand, however, that it may not be possible to recall any work, photos or videos that have been published as part 

of the Program prior to receipt of my written rescission. 

I have read this Consent and Release Form and have had the opportunity to consider its terms and understand them. I 

verify that I have read and voluntarily agree to the terms and conditions of the Consent and Release Form – Virtual 

Media for Youth from the Diocese of San Jose. 

I further hereby hold harmless, release and forever discharge the Diocese of San Jose and its employees, agents, 

licensees and legal representatives from, and shall indemnify them against, all claims, demands, and causes of action 
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which I, my heirs, representatives, executors, administrators or any other person(s) acting on my behalf or on behalf of 

my estate have or may have by reason of my Child’s participation in the Program and through my authorization, consent 

and release herein. 

I have read this Consent and Release Form, I fully understand it, and I voluntarily agree to be bound by its terms. I 

represent and certify that I am the parent or legal guardian of the minor. 

I Agree Yes________ or No_________ 

Parent/Legal Guardian Name (REQUIRED): _________________________________ 

Email (REQUIRED): _________________________________ 

Address (REQUIRED): ___________________________________ 

City (REQUIRED): ___________________________ 

State:  CALIFORNIA 
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