Fotografia do aluno, vídeo e inclusão de nome
O distrito da escola pública de Framingham (FPS) contratou um gerente de mídia e
comunicações para ajudar na administração da comunicação de todo o distrito, manter o site e
mostrar as coisas incríveis que acontecem dentro e fora de nossas salas de aula, em nossos
palcos, campos esportivos e em nosso programas antes e depois da escola, programas de
férias. O distrito também gostaria de divulgar prêmios acadêmicos, incluindo o status de
classificação de honra Honor Roll.
Isso representa uma oportunidade maravilhosa para destacar o excelente trabalho e as
emocionantes oportunidades educacionais em nome de nossos funcionários e alunos em todos
os níveis de sua carreira acadêmica.
Para apresentar programas educacionais e extracurriculares em nossas escolas, o distrito
escolar de Framingham gostaria de usar fotos dos alunos em publicações distritais (por
exemplo, boletins informativos, panfletos etc.), em comunicados à imprensa e em sites
mantidos pelo distrito ou mídias sociais. Fazer isso, ajuda a distribuir informações sobre o
distrito escolar de Framingham para a escola e a comunidade local.
Se você não deseja que a imagem de seu filho seja usada em publicações, comunicados de
imprensa ou em sites/mídias sociais, devolva o formulário de exclusão Opt-Out para a escola
de seu filho. (O formulário está na próxima página)
Por favor, perceba que FPS não controla a divulgação ou o uso de fotografias ou vídeos feitos
por participantes em eventos abertos ao pais, membros da comunidade e/ou a mídia. Essas
atividades e eventos incluem, mas não estão limitados a, performances escolares, formaturas e
cerimônias de premiação, festas de classe e eventos esportivos.
Se você optar por não participar, a equipe da escola processará seu formulário de exclusão
dentro de 3 a 5 dias após o recebimento. Depois disso, haverá uma observação no arquivo do
seu filho no sistema de informação do estudante X2.

-Formulário de exclusão de imagem e/ou nome _
Submeto este formulário preenchido como meu pedido para omitir (reter) o seguinte aluno de
toda e qualquer publicação escolar ou distrital, comunicados de imprensa ou em
websites/redes sociais.
Por favor, omita o seguinte de qualquer site da escola ou distrito.
▢ Fotografias/Vídeos

▢ Nome

▢ Nome e fotografias/Vídeos

___________________________
Nome do aluno (letra de forma)

______________________________
Nome do pai ou responsável (letra de forma)

___________________________
Série do aluno

___________________________
Assinatura do pai ou responsável

___________________________
Escola do aluno

___________________________
Data
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