
Giáo Phận San Jose
PHIẾU CHẤP THUẬN VÀ CHO PHÉP – TRUYỀN THÔNG TRỰC

TUYẾN CHO THIẾU NHI & THANH THIẾU NIÊN.
Giáo xứ:________________________________________________________

Ngày tháng năm:  _______________

Thân gửi các bậc cha mẹ/ người bảo hộ:,

Giáo xứ đang cung cấp nhiều chương trình cho những người muốn tham dự qua máy tính, qua
đó những hoạt động của các chương trình này được nhân viên điều hành qua hình thức mạng
trực tuyến. Những chương trình này sẽ sử dụng các phần mềm, các công cụ và ứng dụng
được cung cấp bởi một bên thứ ba, để những người muốn tham gia, bậc phụ huynh hoặc
những người bảo hộ, các thiện nguyện viên và/hoặc nhân viên có thể tiếp cận chương trình
qua mạng truyền thông chuyên phục vụ cho việc giao tiếp và các chương trình mang tính cách
sáng tạo. Những nền tảng này có thể bao gồm nhưng không chỉ giới hạn qua các hình thức
như Zoom, GoToMeeting, GoogleClassroom, FaceBook, Youtube, v..v…

Qua mẫu đơn này, quý vị có thể bày tỏ sự chấp thuận và cho phép con em tham dự (những)
chương trình này đồng thời dùng những ứng dụng mạng xã hội này  để tham gia chương trình
ở khoảng cách xa bằng việc trực tuyến. Xin lưu ý rằng mỗi ứng dụng  thu thập các thông tin
của người sử dụng, buộc người tham gia phải tuân theo những điều luật của họ về tính cách
quyền riêng tư, mà giáo xứ hoặc giáo phận không thể can thiệp hoặc chịu trách nhiệm về
những quy luật đó. Xin vui lòng duyệt lại kỹ lưỡng các điều luật này trước khi ghi danh cho con
em quý vị tham gia vào chương trình.

Tâm nguyện muốn giữ cho trẻ em và thanh thiếu niên mà chúng tôi phục vụ được an toàn, luôn
được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Nhằm đạt được điều này, chúng tôi sẽ tích cực theo dõi
những hoạt động mà các em tham dự. Tất cả những hoạt động trực tuyến đã được xem xét kỹ
lưỡng dưới đây đều phải chấp hành đúng chính sách An Toàn Về Môi Trường và Kỹ Thuật của
Giáo Phận San Jose, bao gồm cả những hướng dẫn về Quy tắc Ứng Xử và chính sách về
Truyền Thông Xã Hội mà Giáo Phận đã đề ra.

Xin vui lòng xem mẫu đơn đính kèm dưới đây về SỰ CHẤP THUẬN, VÀ CHO PHÉP TRUYỀN
THÔNG XÃ HỘI HOẶC  CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP XÃ  HỘI LIÊN QUAN ĐẾN THIẾU
NHI.

Tôi, __________________________________, là cha mẹ hoặc người bảo hộ của

(Họ tên đầy đủ của cha mẹ hoặc người bảo hộ)

___________________. (tên trẻ em tham dự chương trình)

Tôi đã nhận được và đã xem xét kỹ lưỡng về Chính Sách của Giáo Phận San Jose về An
Toàn Môi Trường và Kỹ Thuật , bao gồm cả Hướng dẫn về Quy Tắc Ứng Xử và Chính Sách
về Truyền Thông Xã Hội của Giáo Phận.

Tôi hiểu rằng tôi có thể tiếp cận được tất cả những gì cung cấp cho con em tôi, tôi được cho
biết truyền thông xã hội được sử dụng ra sao, đồng thời cũng được chỉ dẫn phương cách
để tiếp cận những mạng này.

Tôi uỷ quyền và bằng lòng cho phép vị lãnh đạo của Chương trình Dạy Giáo lý của Giáo xứ và



những vị đã được chỉ định hướng dẫn nhóm của Giáo xứ được liên lac với con em tôi qua
phương tiện điện tử, bao gồm cả các truyền thông xã hội, tin nhắn, điện thư, điện thoại, và các
phương cách hội họp qua hình ảnh (chẳng hạn như Zoom) phù hợp với (những) chương trình
học. Tôi hiểu rằng việc thu hình có thể cần thiết trong một số trường hợp, và qua việc báo
trước này, tôi cho phép (các) con tôi được chụp hình và thu hình trong những buổi học/ những
chương trình này.

Tôi thừa nhận rằng để duyệt xét hoặc nhận được những truyền thông công cộng được chia sẻ
qua truyền thông xã hội với con em tôi, tôi phải trở thành người hâm mộ hoặc người đi theo
các chương trình xã hội này (hầu cho giáo xứ/trường học có thể sử dụng các công cụ này). Tôi
hiểu rằng những giao tiếp hoặc những bài đăng có thể được những người khác (những người
hâm mộ hoặc người theo các chương trình của cùng các mạng xã hội này) cũng tiếp cận được
và xem được.

Cập nhật tháng 5/2021
Mẫu Đơn Chấp Thuận Và Cho Phép – Truyền Thông Trực Tuyến Cho

Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên.

Tôi hiểu rằng nếu không có giấy cho phép này, con em tôi sẽ không thể tham gia
vào chương trình qua mạng.

Nếu tôi muốn huỷ bỏ việc uỷ quyền và chấp thuận  như sau đây, tôi đồng ý rằng tôi sẽ thông
báo bằng văn bản với Giáo Xứ được nêu trên; và sự huỷ bỏ của tôi sẽ không được thi hành
đến khi được Giáo Xứ thừa nhận. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng những công việc đã được
hoàn thành trước đó, các hình chụp hoặc phim chiếu mà đã được phát hành cho công chúng
trước khi giấy huỷ bỏ việc uỷ quyền của tôi được nhìn nhận, đều không thể thu hồi được, một
khi đã phát hành.

Tôi đã đọc mẫu đơn Chấp Thuận và Cho Phép này và đã có cơ hội cân nhắc kỹ lưỡng những
điều luật trên tờ đơn này và tôi đã hiểu rõ chúng. Tôi xác nhận rằng tôi tự nguyện chấp thuận
về những điều khoản và các điều kiện của Mẫu Đơn Chấp Thuận và Cho Phép - Truyền Thông
Trực Tuyến Cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của Giáo Phận San Jose.

Ngoài ra, tôi cũng sẽ không gây khó khăn, sẵn sàng cho phép và vĩnh viễn không cáo buộc
Giáo phận San Jose cũng như tất cả các nhân viên trong Giáo phận, những người đại diện,
những người được cấp phép, và những vị đại diện về pháp lý cho Giáo phận; tôi cũng sẽ bồi
thường cho những vị ấy về các kiện tụng, các yêu sách, những nguyên nhân dẫn đến hành
động mà bản thân tôi, những người thừa kế của tôi, những người đại diện, những người thi
hành, những quản trị viên, hoặc bất kỳ (những) người nào khác thay mặt cho tôi hoặc thay mặt
cho sản nghiệp của tôi gây ra hoặc có thể gây ra, do việc tham gia của con em tôi vào (những)
chương trình; giờ đây tôi uỷ quyền, chấp thuận và huỷ bỏ mọi trách nhiệm cho quý vị.

Tôi đã đọc mẫu đơn Chấp thuận và Cho Phép này, tôi hoàn toàn hiểu rõ tờ đơn này, và tôi tự
nguyện đồng ý sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản trong mẫu đơn này. Tôi đại diện và chứng
thực rằng tôi là cha mẹ hoặc người bảo hộ chính thức của đứa trẻ này.

Tôi đồng ý:  Có________ hoặc : Không_________



Họ Tên Cha mẹ/ Người Bảo hộ (Phải ghi):

_________________________________

Địa chỉ điện thư (Phải ghi): _________________________________

Điện thoại (Phải ghi): _______________________________________

Địa chỉ (Phải ghi): ___________________________________

Thành phố (Phải ghi): ___________________________

Tiểu bang: CALIFORNIA

Cập nhật: Tháng 5.2021


