
 

 GIẤY CHO PHÉP SỬ DỤNG HÌNH ẢNH 

Mỗi khi hình ảnh của các em học sinh được sử dụng trên website của cộng đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc (www.anredl.org), 

trang facebook của cộng đoàn và các em Thiếu Nhi Thánh Thể của cộng đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc.  Cộng đoàn sẽ 

không đính kèm tên con của quý phụ huynh vào hình.  Để sử dụng hình ảnh của con quý phụ huynh trên các trang 

web trên, cộng đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc phải cần có giấy cho phép sử dụng hình ảnh này lưu giữ trong hồ sơ 

của cộng đoàn trong khi con của quý phụ huynh tham gia vào trường Giáo Lý Việt Ngữ hay phong trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể hay cả hai. Xin phụ huynh điền vào mẫu đơn này cho con của phụ huynh và bỏ vào thùng thư của nhà thờ 

hay gởi tới: St. Anrew Dũng Lạc Mission, 7390 SW Grabhorn Road, Aloha, OR 97007. Nếu quý vị có cần thay đổi, xin 

liên lạc với Hội Đồng Mục Vụ để lấy mẫu đơn mới và điền lại.  

Tên của học sinh: ________________________________________ Tuổi của học sinh: _______ 

Tên của học sinh: ________________________________________ Tuổi của học sinh: _______ 

Tên của học sinh: ________________________________________ Tuổi của học sinh: _______ 

Tên của học sinh: ________________________________________ Tuổi của học sinh: _______ 

Xin đánh X vào một trong hai lựa chọn dưới đây: 

____ VÂNG, cộng đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc có quyền sử dụng hình ảnh của con tôi trên các trang web của cộng đoàn.                                

____ KHÔNG, cộng đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc không có quyền sử dụng hình ảnh của con tôi trên các trang web của 

cộng đoàn. 

Chữ ký của phụ huynh hay người giám hộ: _______________________________ Ngày ký: ___________ 

Tên đầy đủ của phụ huynh hay người giám hộ: ________________________________________ 

 

Parent Permission for Use of Images 

Occasionally, photos of students are included on our church website (www.anredl.org), Facebook page, and the 

Vietnamese Eucharist Youth Movement Facebook page. We DO NOT include the name(s) of your child(ren) or tag them 

in the picuture. In order your child’s image to be included in either of these areas, St. Andrew Dung-Lac must have 

written permission on file while they participate in Vietnamese cultural, language, and Catholic faith classes and/or 

Vietnamese Eucharist Youth Movement. Please complete this form and return it to either drop box at church or mail it 

to St. Anrew Dũng Lạc Mission, 7390 SW Grabhorn Road, Aloha, OR 97007. Any changes to the permission granted to 

this form must be received in writing (get a new form from church ministry). 

Child’s Name (please print): _______________________________________  Child’s Age: _________ 

Child’s Name (please print): _______________________________________  Child’s Age: _________ 

Child’s Name (please print): _______________________________________  Child’s Age: _________ 

Child’s Name (please print): _______________________________________  Child’s Age: _________ 

Check One: 

______  YES, St. Andrew Dung-Lac does have permission to use images for my child(ren) on the church website and 

Facebook pages. 

______  NO, St. Andrew Dung-Lac does NOT have permission to use images for my child(ren) on the church website 

and Facebook pages. 

Parent/Guardian Signature: ______________________________________________ Date: ______________________ 

Parent/Guardian Name (please print full name) __________________________________________________________ 


