
Đăng Ký Viện Giáo Lý

Các lựa chọn cho việc đăng ký viện giáo lý: (1) hoàn tất mẫu này hoặc (2) đăng ký trực tuyến tại 
institute.lds.org.

Thông tin về sinh viên Xin viết chữ in một cách rõ ràng.
Họ và tên (tên, tên lót, họ) Tên ưa dùng để gọi Ngôn ngữ ưu tiên

Số hồ sơ tín hữu trong Giáo Hội (nếu có sẵn) Ngày sinh (ngày, tháng, năm) Giới tính
□ Nam □ Nữ

Tôn giáo
□ THNS □ Khác

Địa chỉ thư tín Điện thoại □ Nhà □ Di động

Thành phố Tiểu bang hoặc tỉnh Mã số bưu điện Quốc Gia Phương thức liên lạc ưu tiên
□ Email □ Nhắn tin □ Không liên lạc

Tiểu giáo khu hoặc chi nhánh hiện tại Giáo khu hoặc giáo hạt hiện tại Chúng tôi có thể nhắn tin 
cho bạn được không?
□ Có □ Không

Đầu số tin nhắn của quốc gia

Địa chỉ email Đang đi học ở trường (nếu có)

Đăng Ký Lớp Viện Giáo Lý
Khóa học và tiết Giảng viên (Các) ngày và thời gian của lớp học

Khóa học và tiết Giảng viên (Các) ngày và thời gian của lớp học

Khóa học và tiết Giảng viên (Các) ngày và thời gian của lớp học

Chữ ký của Sinh Viên Việc ký vào mẫu đăng ký này có nghĩa rằng bạn chấp nhận bản thỏa thuận dưới đây.
Chữ ký của sinh viên Ngày

Bản Thỏa Thuận

Việc tham gia vào viện giáo lý
việc tham gia vào viện giáo lý là một đặc ân, và chúng tôi chào 
đón bạn. Bạn đồng ý tuân theo các chính sách của viện giáo lý 
và cũng đồng ý rằng Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý Tôn Giáo, một 
Sở thuộcTổ Hợp của Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và các thực thể pháp lý liên quan 
(nói chung là “chúng tôi”) không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự 
nguy hại nào do kết quả từ việc bạn không tuân theo những 
chính sách này.
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin về Sinh Viên
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin cá 
nhân của bạn từ mẫu này và từ hồ sơ tín hữu của bạn (nếu bạn 
là một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô) cho các mục đích liên quan tới việc đăng ký và 
tham gia học của bạn trong viện giáo lý và để trả lời cho các câu 
hỏi hoặc các vấn đề mà có thể phát sinh khi bạn ở trong viện 
giáo lý. Bạn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được 
gửi tới trụ sở Giáo Hội ở Hoa Kỳ nếu áp dụng, và bạn chấp thuận 
cho việc gửi đi này. Thông tin cá nhân của bạn có thể được giữ 
lại mãi mãi với tư cách là một phần trong lịch sử của Giáo Hội. 
Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn. Chúng tôi sử 
dụng các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức nhằm bảo vệ cho các 
thông tin chúng tôi nhận được khỏi bị mất mát, sử dụng không 
đúng, sửa đổi không được phép và nhằm bảo vệ sự kín mật của 
các thông tin đó.
Các nghiên cứu và cuộc khảo sát: Nếu bạn được yêu cầu tham 
gia vào một nghiên cứu hoặc cuộc khảo sát, bạn hiểu rằng việc 
tham gia này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể rút lui vào 
bất cứ thời điểm nào. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung 

cấp với tư cách là một phần của một cuộc nghiên cứu (ví dụ, 
địa chỉ email và số điện thoại di động) sẽ chỉ được sử dụng cho 
mục đích liên lạc với bạn về việc tham gia vào các nghiên cứu 
hay cuộc khảo sát trong tương lai. Bạn có thể lựa chọn để không 
nhận các cuộc liên lạc như vậy.
Miễn Trừ Việc Sử Dụng Hình Ảnh
Chúng tôi có thể có lúc quay phim hoặc ghi âm bạn mà có liên 
quan với viện giáo lý. Việc sử dụng có thể bao gồm, nhưng 
không giới hạn, các sinh hoạt học tập từ xa, huấn luyện giảng 
viên, và ảnh hoặc video trong các cuốn kỷ yếu, các buổi fireside, 
bảng thông tin, các trang mạng hoặc phương tiện truyền thông 
xã hội. Đối với mục đích này, bạn chỉ định và cho chúng tôi 
quyền hạn và sự cho phép không thể hủy bỏ để sử dụng và—
không có giới hạn về thời gian, con số, ngôn ngữ, địa lý, và/hoặc 
phương tiện truyền đạt (gồm cả các phương tiện truyền thông 
hiện còn chưa biết và trong tương lai)—tái sản xuất, phân phối, 
hiển thị, biểu diễn, tạo ra các sản phẩm bắt nguồn từ, hoặc bổ 
xung giấy phép bất cứ hình ảnh hoặc bản thu âm mà do bạn làm 
ra mà có liên quan tới viện giáo lý. Bạn cho phép chúng tôi sử 
dụng hoặc ghi lại tên, âm thanh, hình ảnh, chân dung, và phần 
trình diễn của bạn; phỏng vấn và ghi lại phần phỏng vấn của 
bạn; và sao chép, tái sản xuất, sửa lại cho phù hợp, chỉnh sửa, 
và tóm lược bất cứ bản thu âm nào để sử dụng theo sự suy xét 
của chúng tôi. Bạn cho phép việc tái sản xuất, kinh doanh, bản 
quyền, triển lãm, phát sóng, lưu trữ điện tử, và/hoặc phân phối 
các hình ảnh hoặc bản thu âm mà không có giới hạn, theo sự 
suy xét của chúng tôi. Sau đây, bạn miễn trừ chúng tôi khỏi bất 
kỳ trách nhiệm với việc sử dụng và xuất bản, và bạn từ bỏ bất kỳ 
quyền đòi bồi thường cho các điều nêu trên.
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Chính Sách Sử Dụng Mạng Internet và Trực Tuyến
Chúng tôi cung cấp một số nguồn tài liệu điện tử để cho bạn 
tham gia vào viện giáo lý. Bạn có thể quyết định sử dụng các 
nguồn tài liệu này hay là không, nhưng nếu bạn sử dụng, bạn 
chấp nhận các điều kiện sau đây:
Khi bạn truy cập internet bằng cách sử dụng các thiết bị cơ sở 
vật chất của chúng tôi, hoặc công nghệ không dây, chúng tôi có 
thể thu thập thông tin từ trình duyệt mạng của bạn. Thông tin này 
có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và ngôn 
ngữ ưa thích; thông tin của trang mạng giới thiệu cho bạn trước 
khi tới trang mạng của chúng tôi; thời gian và ngày tháng của 
mỗi lần tới thăm trang; và thông tin bạn tìm kiếm trên các trang 
mạng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và ảnh GIF 
để thu thập thông tin trực tuyến. Bạn cũng có thể thay đổi phần 
cài đặt trong trình duyệt mạng của bạn để dừng việc chấp nhận 
cookie hoặc để nhắc bạn trước khi việc chấp nhận một cookie 
từ các trang mạng bạn tới thăm. Nếu bạn cấu hình phần cài đặt 
trong trình duyệt mạng của bạn để không chấp nhận cookie 
hoặc ảnh GIF, thì bạn có lẽ sẽ không thể sử dụng một vài phần 
hoặc một vài tính năng của trang mạng của chúng tôi.
Các trang mạng, phần mềm, nội dụng, các máy chủ, các công 
nghệ và tài liệu khác mà chúng tôi sử dụng để truyền tải các 
chương trình viện giáo lý (“Công Cụ Viện Giáo Lý”) là do chúng 
tôi sở hữu hoặc cấp giấy phép và vận hành. Chúng tôi có thể 
giám sát tất cả các phương thức truyền thông (email, tin nhắn 
văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, vân vân) mà sử dụng 
hoặc diễn ra bên trong Công Cụ Viện Giáo Lý có chứa nội dung 
không phù hợp hoặc phạm pháp và có thể chuyển các nội dung 
đó tới các vị lãnh đạo giáo hội hoặc các viên chức luật pháp khi 
cần thiết để bảo vệ cho các lợi ích của sinh viên và Giáo Hội. 
Bạn tán thành cho việc giám sát và việc chuyển đi này. Mặc dù 
chúng tôi có thể giám sát một số phương thức truyền thông, 
nhưng chúng tôi không thể giám sát được tất cả các phương 
thức này. Các phương thức truyền thông điện tử là không được 
bảo đảm. Chúng tôi không bảo đảm rằng bạn sẽ không bị đặt 
vào tình thế nhận các tin nhắn, tài liệu không mong muốn, virus, 
hoặc malware khác. Các tin nhắn chứa nội dung không phù hợp 
có thể bị xóa mà không cần thông báo và có thể không được 
gửi tới người dự định được nhận. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không 
gửi hoặc gửi lại bất kỳ tin nhắn nào mà tục tĩu, nói xấu, bất hợp 
pháp, hay thù ghét hoặc xâm phạm các quyền của người khác. 
Công Cụ Viện Giáo Lý có thể chỉ được sử dụng cho việc liên lạc 

với các sinh viên, giảng viên, và các vị lãnh đạo giáo hội khác 
về các chủ đề và sự kiện liên quan tới phúc âm. Bạn không thể 
tải xuống, tái phân phối, hoặc đăng (ví dụ, lên YouTube hoặc 
Facebook) bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video của 
Công Cụ Viện Giáo Lý.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất (kể cả dữ 
liệu bị mất) gây ra bởi việc bạn sử dụng, hoặc việc bạn không 
biết sử dụng, Công Cụ Viện Giáo Lý hoặc bất cứ tài liệu hay 
tin nhắn nào trong trường hợp này hoặc bởi những người sử 
dụng khác hay các trang liên kết khác. CÔNG CỤ VIỆN GIÁO 
LÝ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ “THỰC TẠI.” CHÚNG TÔI KHƯỚC 
TỪ TẤT CẢ MỌI SỰ BẢO ĐẢM CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý, KỂ 
CẢ SỰ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH 
THƯƠNG MẠI, VÀ TÍNH PHÙ HỢP VỀ CÔNG DỤNG CỦA SẢN 
PHẨM CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG 
BẢO ĐẢM RẰNG TÍNH NĂNG CỦA CÔNG CỤ VIỆN GIÁO LÝ 
SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HAY XẢY RA LỖI, VÀ RẰNG 
NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỈNH, HOẶC RẰNG 
BẤT CỨ TRANG MẠNG HAY MÁY CHỦ NÀO MÀ KHIẾN CHO 
CÔNG CỤ VIỆN GIÁO LÝ CÓ SẴN THÌ SẼ KHÔNG CÓ VIRUS 
HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.
Linh Tinh
Bạn chịu trách nhiệm về việc tuân theo tất cả các luật pháp và 
quy tắc trong khu vực của mình, nhưng Bản Thỏa Thuận này bị 
chi phối bởi luật pháp Bang Utah, Hoa Kỳ, mà không ảnh hưởng 
tới các nguyên tắc về các xung đột pháp luật. Bất cứ tố tụng hợp 
pháp nào được mang ra để thực thi Bản Thỏa Thuận này hoặc 
liên quan tới viện giáo lý sẽ được trình lên tòa án bang hoặc liên 
bang tọa lạc tại Salt Lake County, Utah, Hoa Kỳ và do đó, bạn 
ưng thuận và quy phục theo thẩm quyền cá nhân của các tòa 
án như thế. Nếu có bất cứ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này 
là không hợp pháp, vô hiệu trong toàn bộ hay trong một phần, 
những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng trừ khi chúng 
tôi xác định rằng điều khoản không có giá trị hay vô hiệu đó là 
một thuật ngữ cần thiết trong Bản Thỏa Thuận, trong trưởng hợp 
chúng tôi có thể, theo sự xuy xét của chính chúng tôi, sửa lại bản 
Thỏa Thuận này.
Nếu bạn có các câu hỏi hoặc mối quan tâm tới Thỏa 
Thuận này, xin hãy email các mối quan tâm của bạn tới 
siregistration@ldschurch.org, hoặc liên lạc người quản trị 
viện giáo lý tại địa phương của bạn.
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