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ข้อตกลง

การมส่ีวนร่วมในสถาบันศาสนา

การมีส่วนร่วมในสถาบนัศาสนาเป็นสิทธิพิเศษและศาสนจกัรตอ้นรับ
ท่าน ท่านยนิยอมท่ีจะท�าตามนโยบายของสถาบนัและเห็นชอบดว้ยวา่
เซมินารีและสถาบนัศาสนาเป็นแผนกหน่ึงขององคก์รของประธาน
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย และองคก์ร
ต่างๆ ท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายในเครือเดียวกนั (เรียกรวมกนัวา่ 

“ศาสนจกัร”) จะไม่รับผดิชอบต่ออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีท่าน
ไม่ท�าตามนโยบายเหล่าน้ี

นโยบายความเป็นส่วนตวัของข้อมูลนักเรียน

ท่านเห็นชอบวา่ศาสนจกัรสามารถเกบ็และด�าเนินการขอ้มูลส่วนตวั
ของท่านจากแบบฟอร์มน้ีและจากบนัทึกสมาชิกภาพของท่าน (หาก
ท่านเป็นสมาชิกของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย) ส�าหรับวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลงทะเบียนเรียนและ
การมีส่วนร่วมในสถาบนัและเพื่อตอบค�าถามหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ขณะท่านอยูใ่นสถาบนั ท่านเขา้ใจวา่ขอ้มูลส่วนตวัของท่านอาจส่งต่อ
ไปยงัส�านกังานใหญ่ของศาสนจกัรในสหรัฐ และท่านยนิยอมต่อการ
ส่งขอ้มูลน้ี หากเหมาะสม ขอ้มูลส่วนตวัของท่านอาจถกูเกบ็ไวแ้บบ

ไม่มีก�าหนดในฐานะส่วนหน่ึงของบนัทึกทางประวติัศาสตร์ของ
ศาสนจกัรแบบถาวร ศาสนจกัรจะไม่ขายขอ้มูลของท่านอยา่งแน่นอน 
ศาสนจกัรใชม้าตราการทางเทคนิคและทางองคก์รในการปกป้องขอ้มูล
ส่วนตวัท่ีไดรั้บจากการสูญหาย การใชใ้นทางท่ีผดิ และการปรับเปล่ียน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตและเพ่ือปกป้องการรักษาความลบัของขอ้มลู

การคน้ควา้เพื่อการศึกษาและแบบสอบถาม: ถา้มีการขอใหท่้านมีส่วน
ร่วมในการคน้ควา้เพื่อการศึกษาหรือแบบสอบถาม ท่านเขา้ใจวา่การมี
ส่วนร่วมนั้นเป็นโดยสมคัรใจทั้งหมดและท่านสามารถถอนตวัเม่ือใด
กไ็ด ้ขอ้มูลส่วนตวัใดๆ ท่ีท่านใหใ้นฐานะส่วนหน่ึงของการคน้ควา้
เพื่อการศึกษา (เช่นท่ีอยูอี่เมลหรือหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ) จะน�าไป
ใชเ้พื่อจุดประสงคข์องการติดต่อท่านเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ
ศึกษาหรือแบบสอบถามในอนาคตเท่านั้น ท่านสามารถเลือกท่ีจะไม่
รับการติดต่อเช่นนั้นได้

การให้สิทธ์ิใช้ภาพถ่าย

ในบางโอกาสศาสนจกัรอาจถ่ายท�าหรือบนัทึกภาพท่านซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัสถาบนั การใชภ้าพถ่ายอาจรวมถึง แต่ไม่จ�ากดัเพียง กิจกรรมการ
เรียนในสถานท่ีห่างไกล การอบรมครู และภาพถ่ายหรือวดิีทศันใ์น

ทางเลือกส�าหรับการลงทะเบียนสถาบนัศาสนา: (1) กรอกแบบฟอร์มน้ีใหค้รบถว้น หรือ (2) ลงทะเบียนทางออนไลนท่ี์ institute.lds.org

ข้อมูลนักเรียน โปรดเขียนตวับรรจง

ช่ือนามสกลุ (ช่ือตน้ ช่ือกลาง นามสกลุ)

ช่ือนามสกลุท่ีตอ้งการใช้ ภาษาท่ีตอ้งการใช้ หมายเลขบนัทึกสมาชิกภาพ (ถา้มี)

วนัเดือนปีเกิด (วนั, เดือน, ปี)    เพศ
□ ชาย        □ หญิง

ศาสนา
□ แอลดีเอส      □ อ่ืนๆ

ท่ีอยูท่างไปรษณีย์ เมือง รัฐหรือจงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศพัท์
 □ โทรศพัทบ์า้น     □ โทรศพัทมื์อถือ

เราขอส่งขอ้ความหาท่านไดห้รือไม่
□ ได ้      □ ไม่ได้

ประเทศท่ีส่งขอ้ความ

ท่ีอยูอี่เมล วธีิการติดต่อท่ีตอ้งการ
□ อีเมล ์     □ ขอ้ความ □ ไม่ประสงคติ์ดต่อ

วอร์ดหรือสาขาปัจจุบนั สเตคหรือทอ้งถ่ินปัจจุบนั โรงเรียนท่ีก�าลงัศึกษา (ถา้มี)

การลงทะเบียนช้ันเรียนสถาบันศาสนา

หลกัสูตรและชั้นเรียน ครู วนัและเวลาของชั้นเรียน

หลกัสูตรและชั้นเรียน ครู วนัและเวลาของชั้นเรียน

หลกัสูตรและชั้นเรียน ครู วนัและเวลาของชั้นเรียน

ลายเซ็นของนักเรียน การเซ็นช่ือบนแบบฟอร์มลงทะเบียนน้ีแสดงวา่ท่านยอมรับขอ้ตกลงดา้นล่างน้ี

ลายเซ็นของนกัเรียน วนัเดือนปี
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หนงัสือประจ�าปี การประชุมเสริมสร้างประจกัษพ์ยาน บอร์ดประกาศ 
เวบ็ไซดห์รือส่ือสงัคมออนไลน ์ดว้ยเหตุน้ี ท่านมอบหมายและใหสิ้ทธ์ิ
ท่ีเพิกถอนไม่ไดแ้ก่ศาสนจกัรและอนุญาตใหใ้ช—้โดยไม่มีขอ้จ�ากดัต่อ
เวลา จ�านวน ภาษา ภมิูศาสตร์ และ/หรือส่ือ (รวมถึงส่ือท่ีปัจจุบนัน้ียงั

ไม่ทราบและส�าหรับอนาคต) อาทิเช่น การท�าส�าเนา การจ�าหน่าย 
การน�าเสนอ การแสดง ผลงานท่ีสร้างมาจาก หรือใบอนุญาต ภาพถ่าย
หรือบนัทึกวดิีทศันข์องท่าน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั ท่านอนุญาตให้
ศาสนจกัรใชห้รือบนัทึกช่ือ เสียง ภาพถ่าย ภาพเหมือน และการแสดง
ของท่าน ใหส้มัภาษณ์และบนัทึกการสมัภาษณ์ท่าน และใหค้ดัลอก 
ท�าส�าเนา ปรับเปล่ียน แกไ้ข และสรุปบนัทึกใดกต็ามเพื่อไวใ้ชต้าม
ดุลยพินิจของศาสนจกัร ท่านอนุญาตการท�าส�าเนา การขาย ลิขสิทธ์ิ 
นิทรรศการ การถ่ายทอด การบนัทึกขอ้มูลดิจิทลั และ/หรือการ
จ�าหน่ายภาพถ่ายหรือบนัทึกต่างๆ โดยไม่มีขอ้จ�ากดั ตามดุลยพินิจของ
ศาสนจกัร โดยนยัน้ี ศาสนจกัรจะไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินจาก
การใชแ้ละการเผยแพร่เช่นนั้น และท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทน
ส�าหรับส่ิงใดกต็ามดงัท่ีกล่าวมา

นโยบายการใช้อนิเทอร์เน็ตและออนไลน์

ศาสนจกัรจดัหาแหล่งช่วยทางอิเลก็ทรอนิกส์จ�านวนหน่ึงเพื่อช่วยให้
ท่านมีส่วนร่วมในสถาบนั ท่านตดัสินใจไดว้า่จะใชแ้หล่งช่วยเหล่าน้ี
หรือไม่ แต่ถา้ท่านจะใช ้ท่านยอมรับเง่ือนไขต่อไปน้ี

เม่ือท่านเขา้อินเทอร์เน็ตโดยใชส่ิ้งอ�านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยไีร้สายของศาสนจกัร ศาสนจกัรอาจเกบ็ขอ้มูลจากเวบ็ 
เบราวเ์ซอร์ของท่าน ขอ้มูลน้ีอาจรวมถึงท่ีอยู ่IP ประเภทของ
เบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการ และการตั้งค่าภาษาของท่าน ทุกหนา้เวบ็
ท่ีท่านเขา้ชมก่อนมาท่ีเวบ็ไซตข์องศาสนจกัร วนัท่ีและเวลาของการ
เขา้เวบ็แต่ละคร้ัง และขอ้มูลท่ีท่านท�าการคน้หาในเวบ็ไซตข์อง
ศาสนจกัร นอกจากน้ีศาสนจกัรยงัใชคุ้กก้ีและเคลียร์กิฟเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลทางออนไลนเ์ช่นกนั ท่านสามารถเปล่ียนการตั้งค่าเวบ็เบราว์
เซอร์ของท่านเพื่อหยดุรับคุกก้ีหรือเพื่อเตือนท่านก่อนจะรับคุกก้ีจาก
เวบ็ไซตท่ี์ท่านเขา้ชม อยา่งไรกต็าม ถา้ท่านตั้งค่าเวบ็เบราวเ์ซอร์ของ
ท่านไม่ใหรั้บคุกก้ีหรือเคลียร์ฟ ท่านอาจไม่สามารถใชง้านเวบ็ไซต์
ของศาสนจกัรบางส่วน

ศาสนจกัรเป็นเจา้ของหรือไดลิ้ขสิทธ์ิและเป็นผูด้ �าเนินการเวบ็ไซต ์
ซอฟตแ์วร์ เน้ือหา เซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยกีบัเน้ือหาสาระอ่ืนๆ 
ซ่ึงศาสนจกัรใชใ้นการเสนอโปรแกรมสถาบนั (“เคร่ืองมือสถาบนั”) 
ศาสนจกัรอาจเฝ้าสงัเกตการส่ือสารทุกอยา่ง (อีเมล ์ขอ้ความ ส่ือสงัคม
ออนไลน ์และอ่ืนๆ) ท่ีใชห้รือเกิดข้ึนภายในเคร่ืองมือสถาบนั ส�าหรับ
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมหรือผดิกฎหมายและอาจส่งต่อไปใหผู้น้�าทาง
ศาสนาหรือเจา้หนา้ท่ีดา้นกฎหมายตามความจ�าเป็นเพื่อป้องผล
ประโยชนข์องนกัเรียนและของศาสนจกัร ท่านยนิยอมต่อการเฝ้า

สงัเกตและการส่งต่อน้ี แมว้า่ศาสนจกัรอาจจะเฝ้าสงัเกตการส่ือสาร
บางคร้ัง ศาสนจกัรไม่สามารถเฝ้าสงัเกตการส่ือสารทั้งหมดได ้การ
ส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์นั้นไม่ปลอดภยั ศาสนจกัรไม่รับรองวา่ท่าน
จะไม่พบขอ้ความเน้ือหาสาระ ไวรัส หรือมลัแวร์อ่ืนๆ ท่ีไม่พึง
ปรารถนา ขอ้ความท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมจะถกูลบโดยไม่แจง้เตือน
และจะไม่ส่งถึงผูรั้บท่ีเป็นเป้าหมาย ท่านยนิยอมท่ีจะไม่ส่งหรือส่งซ�้ า
ขอ้ความท่ีลามก หม่ินประมาท ผดิกฎหมาย เตม็ไปดว้ยความเกลียดชงั
หรือท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น เคร่ืองมือสถาบนัมีไวใ้ชส่ื้อสาร
กบันกัเรียน ครู และผูน้�าทางศาสนาคนอ่ืนๆ เก่ียวกบัหวัขอ้พระ
กิตติคุณและกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ท่านไม่อาจดาวนโ์หลด แจกจ่าย 
หรือโพสต ์(เช่นบน Facebook หรือ YouTube) ขอ้ความ รูปภาพ เสียง 
หรือวดิีทศันจ์ากเคร่ืองมือสถาบนั 

ศาสนจกัรไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญหายของ
ขอ้มูล) ท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้หรือการขาดความสามารถในการใช ้
เคร่ืองมือสถาบนัของท่านหรือเน้ือหาสาระหรือขอ้ความต่างๆ ท่ีมีให้
ในท่ีน้ีหรือโดยผูใ้ชค้นอ่ืนๆ หรือเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมต่อกนั เคร่ืองมือ
สถาบนัมีให้ใช ้“ตามท่ีเป็นอยู”่ ศาสนจกัรปฏิเสธการรับประกนั 
ทั้งหมดทั้งโดยแจง้ชดัหรือโดยนยั รวมถึงการรับประกนักรรมสิทธ์ิ 
การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และความเหมาะสมส�าหรับ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ ศาสนจกัรไม่รับประกนัวา่ฟังกช์ัน่ของเคร่ืองมือ
สถาบนัจะไม่ถกูแทรกแซง หรือปราศจากความผดิพลาด วา่ขอ้ผดิ
พลาดนั้นจะไดรั้บการแกไ้ข หรือเวบ็ไซตน้ี์หรือหน่วยเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้
บริการเคร่ืองมือสถาบนัจะปราศจากไวรัสหรือองคป์ระกอบท่ีก่อ
ความเสียหายอ่ืนๆ

เบ็ดเตลด็

ท่านพึงรับผดิชอบต่อการท�าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดใน
พื้นท่ีของท่าน แต่ขอ้ตกลงน้ีควบคุมโดยกฎหมายของรัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา โดยไม่ส่งผลต่อหลกัความขดัแยง้ดว้ยกฎหมาย การกระท�า
ใดๆ ท่ีมีผลต่อการบงัคบัใชข้อ้ตกลงน้ีหรือท่ีเก่ียวกบัสถาบนัจะน�าไปท่ี
ศาลประจ�ารัฐหรือศาลสหรัฐท่ีตั้งอยูใ่นซอลทเ์ลคเคาทต้ี์ ยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา และโดยนยัดงักล่าวท่านยนิยอมและยอมรับต่ออ�านาจใน
ตดัสินคดีของศาล ถา้บทบญัญติัในขอ้ตกลงน้ีขดัต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ 
หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วน บทบญัญติัท่ีเหลือจะ
ไม่มีผล เวน้แต่ศาสนจกัรจะพิจารณาถึงบทบญัญติัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่
สามารถบงัคบัใชไ้ดเ้ป็นส่วนส�าคญัต่อขอ้ตกลงน้ี ซ่ึงในกรณีน้ีศาสนจกัร
จะเป็นผูพิ้จารณาแกไ้ขขอ้ตกลงดงักล่าวอยา่งรอบคอบแต่เพียงผูเ้ดียว

หากท่านมีค�าถามหรือขอ้กงัวลเก่ียวเน่ืองกบัขอ้ตกลงน้ี โปรดอีเมลขอ้
กงัวลของท่านมาท่ี siregistration@ ldschurch .org หรือติดต่อผูบ้ริหาร
สถาบนัในทอ้งท่ีของท่าน


	FormElements_000_Interactive.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page


	Preferred name: 
	Preferred language: 
	Church membership number if available: 
	Email address: 
	Current ward or branch: 
	Current stake or district: 
	School attending if applicable: 
	Course and section: 
	Teacher: 
	Days and time of class: 
	Course and section_2: 
	Teacher_2: 
	Days and time of class_2: 
	Course and section_3: 
	Teacher_3: 
	Days and time of class_3: 
	Btn: 
	Reset: 

	Date of birth day month year: 
	gender: Off
	religion: Off
	Phone: 
	Phone type: Off
	text: Off
	Preferred communication: Off
	Text message country: 
	sig date: 
	Address: 
	Name: 


