Queridas Famílias do Renascimento,
Gostaríamos de divulgar o grande trabalho que estamos fazendo no Boston Renaissance. Parte
de compartilhar nossa história significa comunicar-se por meio de diversos tipos de mídia
agora disponíveis para mostrar melhor o trabalho que os alunos estão fazendo e a diversão
que estão tendo enquanto aprendem.
Estudantes e famílias geralmente ficam animados e orgulhosos de se verem em destaque
online ou em um jornal local. No entanto, entendemos que algumas famílias têm
preocupações sobre a imagem de seus filhos ser postada on-line ou em outras mídias versus
ser usada apenas dentro da escola, por isso estamos dando o passo extra de enviar este
formulário para ter certeza de que sabemos quais crianças não devem ser incluídas. Mesmo
que tenha marcado a caixa Sim ou Não em relação a esta pergunta no formulário do Manual
da Família, preencha este formulário.
Obrigado,
Comunicação e Administração do BRCPS

Encontre a Boston Renaissance Charter Public School on-line em nosso site em
www.bostonrenaissance.org, no Facebook em facebook.com/bostonrenaissancecharter e no Twitter:
twitter.com/BRCPS

PARENTAL PERMISSION FOR PHOTOS/VIDEO & MÍDIA
Nome da Criança:

Data de
Nascimento:

Professor da Criança:

Data de
Nascimento:

Professor da Criança:

Data de
Nascimento:

Professor da Criança:

Masculino ❑ Feminino ❑
Nome da Criança:
Masculino ❑ Feminino ❑
Nome da Criança:
Masculino ❑ Feminino ❑

Nome dos Pais/Responsáveis (Impresso):
Pai/Responsável Contato Preferencial Informações (Telefone ou E-mail):
Autorizo que meu(s) filho(s) sejam fotografados, filmados ou citados para fins escolares. Entendo que a escola pode criar e
compartilhar com o público fotos e vídeos de eventos e atividades da escola por meio de uma variedade de mídias, como o site da
escola, sites de mídia social, displays de corredor da escola, boletins ou jornais locais.
Ao usar imagens de alunos nas redes sociais ou em qualquer site da Internet, os nomes das crianças não serão usados. No caso raro
de um jornal ou outra organização de mídia solicitar que o nome de um aluno seja fornecido, a BRCPS entrará em contato com os
pais/responsáveis do aluno para confirmar o consentimento para uso do nome desse aluno nesse caso.
Dou minha permissão para que meu(s) filho(s) sejam fotografados, gravados em vídeo ou citados apenas para fins na escola.
Sim ❑ Não ❑
Dou minha permissão para que meu(s) filho(s) sejam fotografados, gravados em vídeo ou citados para todos os fins públicos.
Sim ❑

Não ❑

Assinatura dos pais/responsáveis:
Data:
Ao gravar ou publicar mídia, seus desejos em relação à privacidade de seu filho são sempre nossa principal prioridade. Tomamos as
medidas apropriadas para garantir que a privacidade de seu filho seja mantida na maior extensão possível e de acordo com seus
desejos.
Nota: Se você não quiser que o BRCPS use fotos ou imagens de vídeo de seu filho, você deve devolver este formulário. Os filhos de
pais/responsáveis que não devolverem este formulário podem ser incluídos em nossos esforços de mídia, a menos e até que este
formulário seja devolvido indicando a negação de tal permissão.

