ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT

Pormularyo sa Pagpapahintulot na
Maglathala ang Media
Kailangan namin ang pahintulot ng mag-aaral at magulang na gumamit ng larawan, boses,
at/o pangalan ng tao sa iba’t ibang mga proyekto ng media. Mangyaring basahin ang
sumusunod, pagkatapos isulat ang petsa at pirmahan kung saan nakasaad. Salamat po.
❑ Oo – Pinahihintulutan ko. Pinahihintulutan kong lumahok at lumabas ang aking
anak sa mga video o audio recording, mga pelikula, mga larawan, mga lathalain,o sa
mga websites at social media sites. Kabilang sa pahintulot na ito ang paggamit at pagsasaayos sa larawan, boses at pangalan ng aking anak sa mga proyekto ng media ng
Anchorage School District upang ilimbag, ibrodkast o sa mga outlet ng media
Internet, tulad ng mga pahayagan, mga istasyon ng radyo at telebisyon at mga balita
sa website. Para sa pagsasaalang-alang sa pagkakataon na lumahok ang aking anak,
pinahihintulutan ko ang Anchorage School District, kabilang ang mga empleyado at
mga kontraktor nito, sa lahat ng mga paghahabol na magreresulta mula sa paggamit
at pag-sasaayos sa larawan, boses o pangalan ng aking anak, at ang paggamit,
pagbenta, pagsasa-ayos at paglalathala sa mga outlet ng media.
❑ Hindi – Hindi ko pinahihintulutan ang paggamit sa larawan, boses at/o pangalan ng
aking anak na hindi kaugnay sa ASD sa iba’t ibang mga proyekto ng media.
Ang iyong pasya ay mananatiling may bisa para sa lahat ng mga proyekto ng media na
magaganap sa taong paaralan kung kailan ang pormularyong ito ay pinirmahan. Maaari mong
baguhin ang iyong pasya anumang oras sa pamamagitan ng pagkumpleto ng bagong
pormularyo sa iyong paaralan.
Petsa:
(araw, buwan, taon)

Pangalan ng mag-aaral:
Pirma ng mag-aaral:
Ang pirma ng magulang o ng legal na tagapag-alaga ay kinakailangan kung ang kalahok ay wala pang 18 taong
gulang.

Pangalan ng magulang o legal na tagapag-alaga:
Pirma ng magulang o legal na tagapag-alaga:

Zangle default: Tinanggihan
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Mga Pormularyo ng Mag-aaral Para sa Pagpapahintulot na
Maglathala ang Media
Ang pirmadong pahintulot na maglathala ng magulang ay HINDI kailangan kapag:
• Ang pagkuha ng larawan o pagrerekord ng video ng mga mag-aaral na walang
pangalan ay lumalahok sa karaniwang mga pampaaralang gawain sa silid aralan.
• Ang pagkuha ng larawan, pagrerekord ng video o pakikipanayam ng mga magaaral sa mga pagdiriwang na bukas sa publiko, tulad ng mga pagdiriwang na pangmusika, teatro o atletics.
Ang pagpapahintulot na maglathala ng media na pirmado ng magulang ay LAGING
kinakailangan kapag:
• Ang mga mag-aaral ay kinapanayam o kikilalanin sa pangalan sa isang larawan/lathalain.
• Ang/Ang mga mag-aaral ang pangunahing binibigyan pansin sa kuwento.
• Ang pagkuha ng larawan, pagrerekord ng video o pakikipanayam ng mga mag-aaral na
nasa mga klaseng special education o partikular na espesyal na mga programa
(droga/alak, detensyon/detalye ng trabaho, atbp.)
• Sa iyong palagay, ang larawan, video o pakikipanayam ay maaaring gamitin sa negatibong
paraan.

