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ข้อตกลง

การอนุญาตให้มส่ีวนร่วมในเซมนิารี

การมีส่วนร่วมในเซมินารีเป็นสิทธิพิเศษและศาสนจกัรตอ้นรับท่าน 
ท่านกบับุตรของท่าน (เรียกรวมกนัวา่ “ท่าน”) เห็นชอบและอนุญาตใหมี้
ส่วนร่วมในการสนทนา กิจกรรม และชั้นเรียนเซมินารี รวมถึงหน่ึงคาบ 
เรียนในระหวา่งวนัเรียนธรรมดาหากท่านลงทะเบียนในโปรแกรมเซมินารี 
หลงัเลิกเรียน ท่านยนิยอมท่ีจะท�าตามนโยบายของเซมินารี (รวมถึง 
ขอ้เรียกร้องของการมาเขา้ชั้นเรียนเป็นประจ�าและตรงเวลา) และเห็น
ชอบดว้ยวา่เซมินารีและสถาบนัศาสนา เป็นแผนกหน่ึงของคอร์ปอเรชัน่
ของประธานศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย และ
องคก์รต่างๆ ท่ีถกูตอ้งตามกฏหมายในเครือเดียวกนั (เรียกรวมกนัวา่ 
“ศาสนจกัร”) จะไม่รับผดิชอบต่ออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีท่านไม่
ท�าตามนโยบายเหล่าน้ี

นโยบายความเป็นส่วนตวัของข้อมูลนักเรียน

ท่านเห็นชอบวา่ศาสนจกัรสามารถเกบ็และด�าเนินการขอ้มูลส่วนตวัของ
ท่านจากแบบฟอร์มน้ีและจากบนัทึกสมาชิกภาพของท่าน (หากท่านเป็น 
สมาชิกศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย) ส�าหรับ 
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลงทะเบียนเรียนและการมีส่วนร่วมใน 
เซมินารีและเพื่อตอบค�าถามหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนขณะท่านอยูใ่นเซมิ- 
นารี ท่านเขา้ใจวา่ขอ้มูลส่วนตวัของท่านอาจส่งต่อไปยงัส�านกังานใหญ่ 
ของศาสนจกัรในสหรัฐ และท่านยนิยอมต่อการส่งขอ้มูลน้ี หากเหมาะ 
สม ขอ้มูลส่วนตวัของท่านอาจถกูเกบ็ไวแ้บบไม่มีก�าหนดในฐานะส่วน
หน่ึงของบนัทึกทางประวติัศาสตร์ของศาสนจกัรแบบถาวร ศาสนจกัร
จะไม่ขายขอ้มูลของท่านอยา่งแน่นอน ศาสนจกัรใชม้าตราการทาง
เทคนิคและทางองคก์รในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัท่ีไดรั้บจากการ

ตวัเลือกส�าหรับการลงทะเบียนเซมินารี: (1) กรอกแบบฟอร์มน้ีใหค้รบถว้น หรือ (2) ลงทะเบียนทางออนไลนท่ี์ seminary.lds.org/register
หมายเหตุ: นกัเรียนในโปรแกรมเซมินารีหลงัเลิกเรียนตอ้งใส่เวลาเลิกเรียนไวใ้นตารางเรียนของพวกเขาดว้ย

ข้อมูลนักเรียน โปรดเขียนตวับรรจง

ช่ือนามสกลุ (ช่ือตน้ ช่ือกลาง นามสกลุ) ช่ือนามสกลุท่ีตอ้งการใช้ ภาษาท่ีตอ้งการใช้

วนัเดือนปีเกิด (วนั, เดือน, ปี) วอร์ดหรือสาขา สเตคหรือทอ้งถ่ิน

เพศ

□ ชาย       □ หญิง

ศาสนา

□ แอลดีเอส □ อ่ืนๆ

ระดบัชั้นในปีการศึกษาหนา้ การเขา้เรียนเซมินารีและโรงเรียน

ข้อมูลตดิต่อหลกั (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง)

ช่ือนามสกลุ (ช่ือ นามสกลุ) ท่ีอยูอี่เมล

ท่ีอยูท่างไปรษณีย์ เมือง รัฐหรือจงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    ประเทศ

โทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทท่ี์ท�างาน

หมายเลขส่งขอ้ความ ประเทศท่ีส่งขอ้ความ ตวัเลือกการติดต่อท่ีตอ้งการ

□ บา้น □ ท่ีท�างาน □ มือถือ □ ขอ้ความ □ อีเมล □ อยา่ติดต่อ

ข้อมูลตดิต่อส�ารอง (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง)

ช่ือนามสกลุ (ช่ือ นามสกลุ) ท่ีอยูอี่เมล

ท่ีอยูท่างไปรษณีย์ เมือง รัฐหรือจงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    ประเทศ

โทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทท่ี์ท�างาน

หมายเลขส่งขอ้ความ ประเทศท่ีส่งขอ้ความ ตวัเลือกการติดต่อท่ีตอ้งการ

□ บา้น □ ท่ีท�างาน □ มือถือ □ ขอ้ความ □ อีเมล □ อยา่ติดต่อ

ลายเซ็น การเซ็นลายช่ือบนแบบฟอร์มลงทะเบียนน้ีแสดงวา่ท่านยอมรับขอ้ตกลงขา้งล่าง

นกัเรียน วนัเดือนปี

บิดามารดา (หรือผูป้กครอง) วนัเดือนปี
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สูญหาย การใชใ้นทางท่ีผดิ และการปรับเปล่ียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
และเพื่อปกป้องการรักษาความลบัของขอ้มูล

การคน้ควา้เพื่อการศึกษาและแบบสอบถาม: ถา้มีการขอใหท่้านมีส่วน
ร่วมในการคน้ควา้เพื่อการศึกษาหรือแบบสอบถาม ท่านเขา้ใจวา่การมี
ส่วนร่วมนั้นเป็นโดยสมคัรใจทั้งหมดและท่านสามารถถอนตวัเม่ือใด
กไ็ด ้ขอ้มูลส่วนตวัใดๆ ท่ีท่านใหใ้นฐานะส่วนหน่ึงของการคน้ควา้เพื่อ
การศึกษา (เช่นท่ีอยูอี่เมลหรือหมายเลยโทรศพัทมื์อถือ) จะน�าไปใชเ้พื่อ
จุดประสงคข์องการติดต่อท่านเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการศึกษาหรือ
แบบสอบถามในอนาคตเท่านั้น ท่านสามารถเลือกท่ีจะไม่รับการติดต่อ
เช่นนั้นได้

การให้สิทธ์ิใช้ภาพถ่าย

ในบางโอกาสศาสนจกัรอาจถ่ายท�าหรือบนัทึกภาพท่านซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
เซมินารี การใชภ้าพถ่ายอาจรวมถึง แต่ไม่จ�ากดัเพียง กิจกรรมการเรียน
ในสถานท่ีห่างไกล การอบรมครู และภาพถ่ายหรือวดิีทศันใ์นหนงัสือ
ประจ�าปี การประชุมเสริมสร้างประจกัษพ์ยาน บอร์ดประกาศ เวบ็ไซต์
หรือส่ือสงัคมออนไลน ์ดว้ยเหตุน้ี ท่านมอบหมายและใหสิ้ทธ์ิท่ีเพิกถอน
ไม่ไดแ้ก่ศาสนจกัรและอนุญาตใหใ้ช—้โดยไม่มีขอ้จ�ากดัต่อเวลา จ�านวน 
ภาษา ภมิูศาสตร์ และ/หรือส่ือ (รวมถึงส่ือท่ีปัจจุบนัน้ียงัไม่ทราบและ
ส�าหรับอนาคต) อาทิเช่น การท�าส�าเนา การจ�าหน่าย การน�าเสนอ การ
แสดง ผลงานท่ีสร้างมาจาก หรือใบอนุญาตภาพถ่ายหรือบนัทึกวดิีทศัน์
ของท่าน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเซมินารี ท่านอนุญาตใหศ้าสนจกัรใชห้รือ
บนัทึกช่ือ เสียง ภาพถ่าย ภาพเหมือน และการแสดงของท่าน ให้
สมัภาษณ์และบนัทึกการสมัภาษณ์ท่าน และใหค้ดัลอก ท�าส�าเนา ปรับ
เปล่ียน แกไ้ข และสรุปบนัทึกใดกต็ามเพ่ือไวใ้ชต้ามดุลยพินิจของ
ศาสนจกัร ท่านอนุญาตการท�าส�าเนา การขาย ลิขสิทธ์ิ นิทรรศการ การ
ถ่ายทอด การบนัทึกขอ้มูลดิจิทลั และ/หรือการจ�าหน่ายภาพถ่ายหรือ
บนัทึกต่างๆ โดยไม่มีขอ้จ�ากดั ตามดุลยพินิจของศาสนจกัร โดยนยัน้ี 
ศาสนจกัรจะไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินจากการใชแ้ละการเผยแพร่
เช่นนั้น และท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนส�าหรับส่ิงใดกต็ามดงัท่ี
กล่าวมา

นโยบายการใช้อนิเทอร์เน็ตและออนไลน์

ศาสนจกัรจดัหาแหล่งช่วยทางอิเลก็ทรอนิกส์จ�านวนหน่ึงเพื่อช่วยให้
ท่านมีส่วนร่วมในเซมินารี ท่านตดัสินใจไดว้า่จะใชแ้หล่งช่วยเหล่าน้ี
หรือไม่ แต่ถา้ท่านจะใช ้ท่านยอมรับเง่ือนไขต่อไปน้ี

เม่ือท่านเขา้อินเทอร์เน็ตโดยใชส่ิ้งอ�านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยไีร้สายของศาสนจกัร ศาสนจกัรอาจเกบ็ขอ้มูลจากเวบ็เบราว-์ 
เซอร์ของท่าน ขอ้มูลน้ีอาจรวมถึงท่ีอยู ่IP ประเภทของเบราวเ์ซอร์ ระบบ 
ปฏิบติัการ และการตั้งค่าภาษาของท่าน ทุกหนา้เวบ็ท่ีท่านเขา้ชมก่อนมา
ท่ีเวบ็ไซตข์องศาสนจกัร วนัท่ีและเวลาของการเขา้เวบ็แต่ละคร้ัง และ
ขอ้มูลท่ีท่านท�าการคน้หาในเวบ็ไซตข์องศาสนจกัร นอกจากน้ี
ศาสนจกัรยงัใชคุ้กก้ีและเคลียร์กิฟเพื่อรวบรวมขอ้มูลทางออนไลนเ์ช่น
กนั ท่านสามารถเปล่ียนการตั้งค่าเวบ็เบราวเ์ซอร์ของท่านเพื่อหยดุรับ
คุกก้ีหรือเพื่อเตือนท่านก่อนจะรับคุกก้ีจากเวบ็ไซตท่ี์ท่านเขา้ชม อยา่งไร
กต็าม ถา้ท่านตั้งค่าเวบ็เบราวเ์ซอร์ของท่านไม่ใหรั้บคุกก้ีหรือเคลียร์กิฟ 
ท่านอาจไม่สามารถใชง้านเวบ็ไซตข์องศาสนจกัรบางส่วน

ศาสนจกัรเป็นเจา้ของหรือไดลิ้ขสิทธ์ิและเป็นผูด้ �าเนินการเวบ็ไซต ์
ซอฟทแ์วร์ เน้ือหา เซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยกีบัเน้ือหาสาระอ่ืนๆ ซ่ึง
ศาสนจกัรใชใ้นการเสนอโปรแกรมเซมินารี (“เคร่ืองมือเซมินารี”) 
ศาสนจกัรอาจเฝ้าสงัเกตการส่ือสารทุกอยา่ง (อีเมล ขอ้ความ ส่ือสงัคม
ออนไลน ์และอ่ืนๆ) ท่ีใชห้รือเกิดข้ึนภายใน เคร่ืองมือเซมินารี ส�าหรับ
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมหรือผดิกฎหมายและอาจส่งต่อไปใหผู้น้�าทาง
ศาสนาหรือเจา้หนา้ท่ีดา้นกฎหมายตามความจ�าเป็นเพื่อปกป้องผล
ประโยชนข์องนกัเรียนและของศาสนจกัร ท่านยนิยอมต่อการเฝ้าสงัเกต
และการส่งต่อน้ี แมว้า่ศาสนจกัรอาจจะเฝ้าสงัเกตการส่ือสารบางคร้ัง 
ศาสนจกัรไม่สามารถเฝ้าสงัเกตการส่ือสารทั้งหมดได ้การส่ือสารทาง
อิเลก็ทรอนิกส์นั้นไม่ปลอดภยั ศาสนจกัรไม่รับรองวา่ท่านจะไม่พบ
ขอ้ความเน้ือหาสาระ ไวรัส หรือมลัแวร์อ่ืนๆ ท่ีไม่พึงปรารถนา ขอ้ความ
ท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมจะถกูลบโดยไม่แจง้เตือนและจะไม่ส่งถึงผูรั้บท่ี
เป็นเป้าหมาย ท่านยนิยอมท่ีจะไม่ส่งหรือส่งซ�้ าขอ้ความท่ีลามก หม่ิน
ประมาท ผดิกฎหมาย เตม็ไปดว้ยความเกลียดชงัหรือท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิด
สิทธ์ิของผูอ่ื้น เคร่ืองมือเซมินารีมีไวใ้ชส่ื้อสารกบันกัเรียน ครู และผูน้�า
ทางศาสนาคนอ่ืนๆ เก่ียวกบัหวัขอ้ทางพระกิตติคุณและกิจกรรมต่างๆ 
เท่านั้น ท่านไม่อาจดาวนโ์หลด แจกจ่าย หรือโพสต ์(เช่นบน YouTube 
หรือ Facebook) ไฟลข์อ้ความ รูปภาพ เสียง หรือวดิีทศันจ์าก เคร่ืองมือ
เซมินารี

ศาสนจกัรไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียขอ้มูล) 
ท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้หรือการขาดความสามารถในการใช ้เคร่ืองมือเซมิ- 
นารี ของท่านหรือเน้ือหาสาระหรือขอ้ความต่างๆ ท่ีมีใหใ้นท่ีน้ีหรือโดย
ผูใ้ชค้นอ่ืนๆ หรือเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมต่อกนั เคร่ืองมือเซมินารีมีใหใ้ช ้“ตาม
ท่ีเป็นอยู”่ ศาสนจกัรปฏิเสธการรับประกนัทั้งหมดทั้งโดยชดัแจง้หรือ
โดยนยั รวมถึงการรับประกนักรรมสิทธ์ิ การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์
และความเหมาะสมส�าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ศาสนจกัรไม่รับประกนั
วา่การใชง้านของเคร่ืองมือเซมินารีจะไม่ถกูแทรกแซง หรือปราศจาก
ความผดิพลาด วา่ขอ้ผดิพลาดนั้นจะไดรั้บการแกไ้ข หรือเวบ็ไซตน้ี์หรือ
หน่วยเซิร์ฟเวอร์ท่ีใหบ้ริการ เคร่ืองมือเซมินารี จะปราศจากไวรัสหรือ
องคป์ระกอบท่ีก่อความเสียหายอ่ืนๆ

เบ็ดเตลด็

ท่านพึงรับผดิชอบต่อการท�าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดในพ้ืนท่ี
ของท่าน แต่ขอ้ตกลงน้ีควบคุมโดยกฎหมายของรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา 
โดยไม่ส่งผลต่อหลกัความขดัแยง้ดว้ยกฎหมาย การกระท�าใดๆ ท่ีมีผล
ต่อการบงัคบัใชข้อ้ตกลงน้ีหรือท่ีเก่ียวกบัเซมินารีจะน�าไปท่ีศาลประจ�า
รัฐหรือศาลสหรัฐซ่ึงตั้งอยูใ่นซอลทเ์ลคเคานต้ี์ ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา และ
โดยนยัดงักล่าวท่านยนิยอมและยอมรับต่ออ�านาจในตดัสินคดีของศาล 
ถา้บทบญัญติัในขอ้ตกลงน้ีขดัต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถ
บงัคบัใชไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วน บทบญัญติัท่ีเหลือจะไม่มีผลกระทบ 
เวน้แต่ศาสนจกัรจะพิจารณาถึงบทบญัญติัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถ
บงัคบัใชไ้ดเ้ป็นส่วนส�าคญัต่อขอ้ตกลงน้ี ซ่ึงในกรณีน้ีศาสนจกัรจะเป็น
ผูพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้ตกลงดงักล่าวอยา่งรอบคอบแต่เพียงผูเ้ดียว

ถา้ท่านมีค�าถามหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัขอ้ตกลงน้ี โปรดอีเมลขอ้กงัวลของ
ท่านมาท่ี siregistration@ ldschurch .org หรือติดต่อผูบ้ริหารเซมินารีใน
ทอ้งท่ีของท่าน
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