
REQUEST FOR PUBLICATION OF PHOTOGRAPH - MINOR CHILD
YOUTH INVESTIGATIONS DIVISION/CHICAGO POLICE DEPARTMENT

I/We, the Parent(s)/Legal Guardian(s) of , a minor

of the age of , born ,

Chicago, Illinois, and whose current whereabouts are unknown to me/us, do hereby request that

our/my photograph(s) and/or electronic media image(s) of said minor child be given to and utilized

by the Chicago Police Department's Youth Investigations Division.

I/We understand that the Chicago Police Department's Youth Investigations Division may dissemi-

nate this photo(s) and/or electronic media image(s) to private agencies, public agencies, and/or

social media platforms including, but not limited to the Chicago Police Department's web site for

the sole purpose of aiding the Chicago Police Department in locating my/our child.

Further, l/We understand that the Chicago Police Department and those chosen agencies will

retain custody of said photograph(s) and/or electronic media image(s) and that the agencies or

social media platforms, upon advice of the Chicago Police Department, will have the sole

discretion as to the photo's and/or electronic media image(s) publication and dissemination. I/we

understand that if my/our child is located that publication of said photo(s) and/or social media

image(s) will cease as soon as is practicable.

I/We have had an opportunity to read this document and a member of the Chicago Police

Department has explained its terms to me/us. I/We are signing the Request for Publication of

my/our child's photo(s) and/or electronic media image(s) as my/our free and voluntary act.

DatedSigned
PARENT(S)/LEGAL GUARDIAN(S)

DatedWitness

CPD-24.517 (Rev. 12/20) English

,

RD NO.

DatedSigned
PARENT(S)/LEGAL GUARDIAN(S)

in20

, formerly residing at



طفل قاصر -                         طلب نشر صورة فوتوغرافي ة 
 إدارة الشرطة في شيكاغو/قسم تحقيقات الشباب

( RD)الرقم في قسم السجالت 

، وهو طفل قاصر      الوصي على/نحن، ولي أمر/أقر أنا

،   في   20   ، ومولود بتاريخ عمره 

ولكن مكان وجوده اآلن ليس ، بمدينة شيكاغو، والية إلينوي،   في  والذي كان يقيم في السابق

أو أي صور إلكترونية خاصة بالطفل القاصر المذكور /صورتنا الفوتوغرافية و/أقر بموجبه بطلب إعطاء صورتي --لنا /                  معروف ا بالنسبة لي

.أعاله إلى قسم تحقيقات الشباب لدى إدارة الشرطة في شيكاغو وأن يستخدموا مثل هذه الصور

أو الصورة /الفوتوغرافية و( الصور)بتوزيع هذه الصورة  قد يقوم قات الشباب لدى إدارة الشرطة في شيكاغوقسم تحقي أن  نتفهم/مأفه 

أو منصات التواصل االجتماعي بما يتضمن، على سبيل المثال ال /أو الوكاالت العامة و/اإللكترونية على الوكاالت الخاصة و( الصور)

في شيكاغو، وذلك لغرض وحيد وهو مساعدة إدارة الشرطة في شيكاغو على تحديد موقع الحصر، الموقع اإللكتروني إلدارة الشرطة 

 .طفلنا المذكور/وجود طفلي

أو /الفوتوغرافية و( الصور)بأن إدارة الشرطة في شيكاغو وتلك الوكاالت المختارة ستحتفظ بالصورة  نتفهم/أفهم وعالوة على ذلك، فإنني 

 والتي إدارة الشرطة في شيكاغو، بحسب إرشاد كورة، وأن الوكاالت أو منصات التواصل االجتماعي، اإللكترونية المذ( الصور)الصورة 

نحن  نتفهم/أفهم. اإللكترونية( الصور)أو الصورة /الفوتوغرافية و( الصور)سيكون لها السلطة التقديرية الوحيدة بشأن توزيع ونشر لصورة 

اإللكترونية المذكورة في أقرب ( الصور)أو الصورة /الفوتوغرافية و( الصور)، فسيتوقف نشر الصورة (طفلنا)بأنه إذا تم تحديد موقع طفلي 

 .وقت ممكن من الناحية العملية

شرطة في شيكاغو قد شرح شروط هذا الفرصة لالطالع على هذا المستند وأن أحد أفراد إدارة ال( لنا)نقر نحن بأنه قد أتيحت لي /كما أقر أنا

( الصور)أو الصورة /الفوتوغرافية و( الصور)على طلب نشر الصورة ( بأننا قد وقعنا)نقر نحن هنا بأنني قد وقعت /وأقر أنا(. لنا)المستند لي 

 (.منا)وطواعية مني ( إرادتنا)بمحض إرادتي ( طفلنا)اإللكترونية الخاصة بطفلي 

 التاريخ  التوقيعتم 
(األوصياء)الوصي /األمر( أولياء)ولي  

 التاريخ  التوقيعتم 
(األوصياء)الوصي /األمر( أولياء)ولي  

 التاريخ التاريخ
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