Formulário de Restrição de Foto do Estudante
Este formulário não precisa ser devolvido se você deseja permitir que a foto do seu filho apareça em
publicações na escola e distrito incluindo o web site, jornais locais, e quadro de exibição de avisos.
Durante o ano escolar, nós muitas vezes tiramos fotografias de alunos, pais, professores e atividades escolares e podemos incluir essas
fotos em quadros de avisos escolares, publicações escolares e do distrito, publicações de lar e escola, e no web site do distrito /da
escola. Na maioria das circunstâncias apenas o nome de um aluno ou uma descrição geral da imagem será exibido. No entanto, há
momentos que os jornais locais vêm nas escolas para tirar fotografias das actividades escolares/de estudante e podem imprimir o
nome completo do aluno. Os endereços e telefones dos alunos não serão incluídos com qualquer informação postada no site escolar
ou do distrito.
Se você não quer que a foto do seu filho apareça nestes lugares públicos, por favor, preencha o formulário abaixo e devolva-o à
escola do seu filho até 1 de Outubro. Esta política não limita o direito de publicar fotografias de qualquer aluno participando de
esportes da escola, peças de teatro escolares ou concertos ou outras actividades no domínio público.
Como pai ou tutor legal do aluno menor de idade indicado abaixo, não quero fotos do meu filho para aparecer nos seguintes
locais (por favor marque todos os que se aplicam).

Nome do aluno
Escola

Grau








Nome do professor

Não use foto do meu filho no site da escola/distrito.
Não use foto do meu filho para projetos de escola, como livros feitos de classe.
Não use foto do meu filho para quadros de avisos e exposições dentro da escola.
Não use foto do meu filho para exposições dentro da comunidade.
Não use foto do meu filho para jornais locais.
Não filme meu filho e coloque no site escolar/distrito.
Não filme meu filho pelo HUDTV, para colocar no ar em canais a cabo locais.

Pais/encarregados de educação (Imprima nome)
Assinatura dos pais

Data

Para os alunos de 18 anos de idade ou mais
Não quero que minha foto apareça no quadro de avisos escolar, em publicações escolares e de distrito, em jornais locais, e em nosso
web site.
Estudante (Imprima nome)
Endereço:
Assinatura

Data
Revised 12/2011

