نیویارک شہر محکمہ تعلیم کے استعمال کے لیے میڈیا اجازت نامہ
طالب علم کا نام_________________________ :
اسکول_________________________ :
میں نیویارک شہر محکمئہ تعلیم کو ) (NYC DOEاور  NYC DOEکے مدعو کردہ پریس کے اراکین کو  NYC DOEکی
کفالت کردہ تقریبات میں مندرجہ باال طالب علم کا عکس ،اقوال ،نام ،انٹرویوز میں شرکت اور تصاویر لینے ،ریکارڈنگز اور وڈیور
کے استعمال کرنے اور افشا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں  NYC DOEاور مدعو کردہ پریس کے اراکین کو اس حق کا اختیار
دیتا ہوں کہ  NYC DOEکے غیر منفعئی اور عوامی پریس کے مقصد کے لیے اس طالب علم کا عکس ،اقوال ،نام ،اور انٹرویوز،
اور تصاویر ،رکارڈنگز ،اور وڈیوز کو افشا ،ترمیم ،استعمال اور مکرر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اشاعت ،نشریات ،آن الئن
مقامات ( NYC DOEکی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاونٹس اور پریس کے لیے) ،اور تمام اقسام کے میڈیا شامل ہیں۔ میں سمجھتا
کہ جب اسکول ایک عوامی تقریب منعقد کرتا ہے ،تقریب کے شرکاء تقریب میں اپنی تصاویر ،وڈیوز اور آڈیوز لیتے ہیں اور یہ کہ
ایسی ریکارڈنگز میں ،میں یا میرا بچہ موجود ہو سکتا ہے ،اور اسے عوام میں پھیالیا بھی جا سکتا ہے۔
میں  ،NYC DOEاور اسکے نمائندہ اہلکاروں اور مالزمین کو مذکورہ باال دیے گئے حقوق کے سلسلے میں تمام تر مطالبات،
تقاضوں ،اور ذمہ داریوں سے بری الذمہ کرتا ہوں ۔

اگر طالب علم  18ےس کم ہ
والدین  /سرپرست کا نام__________________________________________ :
والدین  /سرپرست کے دستخط_______________________________________ :
 18سال یا بڑی عمر کے طلبا کے لیے ،اس پر بجائے والدین یا سرپرست کے ،طالب علم کا دستخط کرنا الزمی ہے۔ برائے
مہربانی اس اجازت نامے کو چھاپنے اور دستخط کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کو مالحظہ کریں.

اگر طالب علم کی عمر  18سال یا زائد ہے:
طالب علم کا نام_________________________ :
طالب علم کے دستخط ____________________________________
تاریخ_________________ :
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