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Kasabutan

Pagtugot nga Moapil sa Seminary
Ang pag- apil sa seminary usa ka kahigayunan, ug gi- welcome namo 
kamo. Ikaw ug ang imong anak (sa tiningub “kamo”) miuyon ug mitugot 
nga moapil sa mga panaghisgutan, mga kalihokan, ug mga klase sa 
seminary, lakip na, kon nag- enrol ka og released- time seminary [human 
sa klase sa eskwelahan nga seminary], sulod sa usa ka klase atol sa 
ting- eskwela. Miuyon ka nga motuman sa mga polisiya sa seminary (lakip 
ang mga kinahanglanon sa regular nga untop nga pagtambong sa mga 
klase) ug miuyon usab nga ang Seminaries and Institutes of Religion, 
usa ka departamento sa Korporasyon sa Presidente sa Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug sa kaubanan nga 
legal nga mga organisasyon niini (sa tiningub “kami”) dili responsable 
sa bisan unsang kadaot nga mahimong moresulta gumikan sa imong 
kapakyas sa pagtuman niini nga mga polisiya.

Polisiya bahin sa Privacy sa Impormasyon sa Estudyante
Miuyon ka nga mahimo kaming mokolekta ug moproseso sa imong 
personal nga impormasyon gikan niining porma ug gikan sa imong 
membership record (kon miyembro ka sa Simbahan ni Jesukristo sa mga 

Santos sa Ulahing mga Adlaw) alang sa mga katuyoan nga may kalabutan 
sa imong pag- enrol ug pag- apil sa seminary ug sa pagtubag sa mga 
pangutana o mga problema nga posibling motumaw samtang naa ka sa 
seminary. Nasabtan nimo nga ang imong personal nga impormasyon 
mahimong ibalhin ngadto sa punoang buhatan sa Simbahan sa Estados 
Unidos, ug miuyon ka niini nga pagbalhin, kon gikinahanglan. Ang imong 
personal nga impormasyon mahimong magpabilin sa walay gitakda 
nga panahon isip kabahin sa permanente nga rekord sa kasaysayan sa 
Simbahan. Dili gayud namo ibaligya ang imong impormasyon. Naggamit 
kami og teknikal ug organisasyunal nga mga pamaagi sa pagpapanalipod 
sa personal nga impormasyon nga among madawat batok sa pagkawala, 
sayop nga paggamit, ug dili awtorisado nga pag- usab ug sa 
pagpanalipod sa pagka- kompidensyal niini.
Mga research study ug mga survey: Kon hangyoon ka nga moapil sa usa 
ka research study o survey, imong nasabtan nga ang pag- apil boluntaryo 
ra gayud ug nga mahimo kang moundang bisan unsang orasa. Ang bisan 
unsang personal nga impormasyon nga imong ihatag isip kabahin sa 
usa ka research study (pananglitan, email address o numero sa mobile 
phone) gamiton lamang alang sa katuyoan sa pagkontak nimo bahin sa 

Mga opsyon sa rehistrasyon sa seminary: (1) kompletuha kini nga porma o (2) morehistro pinaagi sa internet [online] diha sa seminary.lds.org/register.
Pahinumdom: Ang mga estudyante sa released- time [human sa klase sa eskwelahan] nga programa kinahanglang maglakip og released time sa ilang 
mga iskedyul sa eskwelahan.
Impormasyon sa estudyante Palihug isulat og klaro nga minolde.
Ngalan (ngalan, apelyido sa mama, apelyido) Gustong gamiton nga ngalan Gustong gamiton nga pinulongan

Petsa sa pagkatawo (adlaw, bulan, tuig) Ward o branch Stake o district

Gender
□ Lalaki □ Babaye

Relihiyon
□ LDS □ Lain

Ang- ang [grade] sa eskwelahan sa sunod tuig Seminary ug eskwelahan nga gitambungan

Impormasyon sa Una nga Kontakon (Ginikanan o Tigbantay)
Ngalan (ngalan, apelyido) Email address

Mailing address Siyudad Estado o probinsya Postal code Nasud

Telepono sa balay Cellphone Telepono sa gitrabahoan

Numero sa text message Nasud diin gihimo ang mensahe sa text Gusto nga opsyon sa pagkontak
□ Balay □ Trabaho □ Cellphone □ Text □ Email □ Ayaw pagkontak

Impormasyon sa Ikaduha nga Kontakon (Ginikanan o Tigbantay)
Ngalan (ngalan, apelyido) Email address

Mailing address Siyudad Estado o probinsya Postal code Nasud

Telepono sa balay Cellphone Telepono sa gitrabahoan

Numero sa text message Nasud diin gihimo ang mensahe sa text Gusto nga opsyon sa pagkontak
□ Balay □ Trabaho □ Cellphone □ Text □ Email □ Ayaw pagkontak

Mga Pirma Ang pagpirma niining porma sa rehistrasyon nagpamatuod sa imong pag- uyon sa kasabutan sa ubos.
Estudyante Petsa

Ginikanan o (tigbantay) Petsa
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pag- apil sa umaabut nga mga pagtuon o mga survey. Mahimong dili 
nimo dawaton ang maong mga pagkontak.

Pagtugot nga Mahimong Gamiton ang Hulagway
Basin duna mi okasyon nga kuhaan ka namo og video o i- rekord ka agig 
koneksyon sa seminary. Ang posible nga paggamit maglakip, apan dili 
limitado sa, mga kalihokan sa distance learning, training sa magtutudlo, 
ug mga litrato o mga video diha sa mga yearbook, mga fireside, mga 
bulletin board, mga website, o social media. Niini nga katuyoan, imong 
gisangon ug dili mabakwi nga gihatag kanamo ang katungod ug pagtugot 
sa paggamit ug—sa walay kinutuban sa panahon, gidaghanon, pinulo-
ngan, hiyograpiya, ug media (lakip na ang wala mahibaloi karon ug 
umaabut nga media)—mo- reproduce, moapud- apod, mo- display, 
mo- perform, mohimo og mga derivative work [gikan sa bag- ong mga 
produkto], o sublicense sa bisan unsang mga hulagway o mga recording 
nga gihimo bahin nimo nga may kalabutan sa seminary. Imo kaming 
gitugutan sa paggamit o pagrekord sa imong ngalan, tingog, hulagway, 
litrato, ug performance; sa pag- interbyu nimo ug pag- record sa imong 
interbyu; ug sa pagkopya, pag- reproduce, pagpahiangay, pag- edit, ug 
pag- summarize sa bisan unsang pagrecord aron gamiton sa kaugalingon 
namong diskresyon. Imong gitugutan ang pag- reproduce, pagbaligya, 
copyright, pag- exhibit, pagsibya, elektronik nga pagtipig, ug pag- apud- 
apod sa mga hulagway o mga recording nga walay limitasyon, sa 
kaugalingon namong diskresyon. Sa ingon imo kaming gitugutan sa 
bisan unsa ug sa tanang tulubagon tungod sa maong paggamit ug 
pagmantala, ug imong gi- waive ang bisan unsang katungod nga 
mabayaran alang sa bisan unsang butang nga nahisgutan na.

Polisiya bahin sa Paggamit sa Internet
Mihatag kami og daghang elektronik nga kapanguhaan aron makaapil 
ka sa seminary. Mahimo kang modesisyon nga mogamit niining mga 
kapanguhaan, apan kon imong buhaton, imong gidawat ang mosunod 
nga mga kondisyon:
Kon mo- access ka sa internet gamit ang among mga pasilidad, ekipo, 
o wireless technology, mahimong mokolekta kami og impormasyon gikan 
sa imong web browser. Kini nga impormasyon mahimong maglakip sa 
imong IP address, matang sa browser, operating system, sa gusto 
nimong pinulongan; sa bisan unsa nga referring web page nga imong 
gibisitahan sa wala pa ka moabut sa among site; sa petsa ug oras sa 
matag pagbisita, ug sa impormasyon nga imong gipangita sa among 
mga site. Mogamit usab kami og cookies ug mga clear GIF aron sa 
pagkolekta og impormasyon pinaagi sa internet. Mahimo nimong usbon 
ang imong setting sa web browser aron mahunong ang pagdawat og 
cookies o aron mapahibalo ka sa dili pa modawat og cookie gikan sa mga 
site nga imong bisitahan. Kon imong i- configure ang setting sa imong 
web browser nga dili ka na modawat og cookies o mga clear GIF, hinoon, 
basin dili ka makagamit sa ubang seksyon o mga function sa among 
mga site.
Ang mga website, software, content, mga server, ug uban pang teknolo-
hiya ug mga materyal nga among gigamit aron ma- deliver ang mga 
programa sa seminary (“Seminary Tools”) nga among gipanag- iya ug kami 
ang nagdumala. Mahimo nga among i- monitor ang tanang komunikas-
yon (email, mga mensahe sa text, social media, ug uban pa) nga 

naggamit o nahitabo sulod sa Seminary Tools alang sa dili angay o ilegal 
nga content ug mahimo kining ipadala ngadto sa eklesyastikal nga mga 
lider o sa mga opisyales nga nagpatuman sa balaod kon gikinahanglan 
aron maprotektahan ang mga estudyante ug ang mga interes sa 
Simbahan. Miuyon ka niining pag- monitor ug pagpadala. Bisan kon 
mahimo namong i- monitor ang ubang komunikasyon, dili namo 
ma- monitor ang tanang komunikasyon. Ang elektronik nga mga 
komunikasyon dili luwas. Dili kami makagarantiya nga dili ka ma- expose 
sa dili maayong mga mensahe, materyal, mga virus, o ubang malware. 
Ang mga mensahe nga naglangkob og dili angay nga content mahimong 
ma- delete nga dili ipahibalo ug mahimong dili mapadala sa gitumong 
nga modawat. Miuyon ka nga dili ka mopadala o mopadala pag- usab og 
bisan unsang mensahe nga malaw- ay, makadaut, ilegal, o masuk- anon o 
manghilabut o molapas sa mga katungod sa uban. Ang Seminary Tools 
mahimong gamiton lamang alang sa pakig- communicate sa ubang mga 
estudyante, mga magtutudlo, ug eklesyastikal nga mga lider mahitungod 
sa mga hilisgutan ug mga kalihokan nga dunay kalabutan sa ebanghelyo. 
Dili ka mahimong mag- download, moapud- apod pag- usab, o mo- post 
(pananglitan, sa YouTube o Facebook) sa bisan unsa nga text, hulagway, 
tukar, o video file gikan sa Seminary Tools.
Wala kami tulubagon sa bisan unsang kadaut (lakip na ang pagkawala sa 
datos) tungod sa imong paggamit, o sa wala nimo paggamit, sa Seminary 
Tools o sa bisan unsang mga materyal o mga mensahe nga gihatag o sa 
ubang mga user o gi- link nga mga site. Ang Seminary tools gihatag nga 

“mao ra gihapon [as is].” Wala namo angkuna ang tanang gipahayag o 
gipasabut nga mga warranty, lakip na ang mga warranty sa ulohan, 
merchantability, ug pagkahaum alang sa partikular nga katuyoan. Wala 
kami mogarantiya nga ang pag- function sa seminary tools dili mabalda 
o walay sayop, nga ang mga depekto makorihian, o nga bisan unsang 
website o server nga nakapahimong available sa seminary tools walay 
mga virus o uban pang makadaut nga mga component.

Miscellaneous
Duna kay tulubagon sa pagtuman sa tanang balaod ug mga lagda sa 
imong dapit, apan kining Kasabutan gidumala sa mga balaod sa Estado 
sa Utah, USA, nga dili makaapekto sa mga baruganan sa panagsumpaki 
sa balaod. Bisan unsang legal nga aksyon nga gidala sa pagpatuman 
niini nga Kasabutan o may kalabutan sa seminary pagadad- on sa estado 
o sa mga federal court nga nahimutang sa Lalawigan sa Salt Lake, Utah, 
USA, ug sa ingon ikaw miuyon ug mipaubos ngadto sa personal nga 
hurisdiksyon sa maong mga korte. Kon dunay bisan unsang probisyon 
niining Kasabutan nga wala masubay sa balaod, dili balido, o dili 
mapatuman sa kinatibuk- an o kabahin niini, ang nahibiling mga 
probisyon dili maapektuhan gawas kon among matino nga ang dili 
balido o dili mapatuman nga probisyon usa ka importante nga bahin sa 
Kasabutan, nga sa maong kaso mahimong kami, sa kaugalingon namong 
diskresyon, mousab sa Kasabutan.
Kon ikaw adunay mga pangutana o mga problema kalabut niining 
Kasabutan [Agreement], palihug i- email ang imong mga problema sa 
siregistration@ ldschurch .org, o kontaka ang inyong lokal nga adminis-
trador sa seminary.
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