Hướng dẫn Truyền thông
(áp dụng cho đợt tài trợ 3-2020)

TỔNG QUAN
Hướng dẫn Truyền thông được sử dụng kết hợp với Hướng dẫn của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia
dành cho Ứng viên Đợt tài trợ 3-2020 và được đưa vào Thỏa thuận Tài trợ của người nhận hỗ trợ. Người
nhận hỗ trợ có trách nhiệm ghi nhận sự hỗ trợ của Chính phủ Australia trong các hoạt động được tài trợ
và cung cấp hình ảnh, video và các tài liệu liên quan khác cho hoạt động quảng bá của Chương trình
Aus4Skills. Chương trình Aus4Skills sẽ quảng bá những kết quả, thành công từ các dự án được tài trợ trên
trang web Mạng lưới Cựu sinh viên Australia toàn cầu (Australia Global Alumni), trang web Học bổng
Chính phủ Australia (Australia Awards Vietnam), Facebook của Hội Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam,
Facebook của Chương trình Aus4Skills và các kênh truyền thông phù hợp khác. Người nhận tài trợ được
khuyến khích chia sẻ công khai các dự án tài trợ thông qua mạng lưới riêng của mình.

LOGO
Người nhận tài trợ phải sử dụng đồng thời hai logo của Mạng lưới Cựu sinh viên Australia toàn cầu
(Australia Global Alumni) và logo của Chương trình Aus4Skills trong các tài liệu truyền thông cho dự án
của mình như backdrop, banner, thông cáo báo chí, tài liệu tập huấn, tờ rơi, v.v. Các tài liệu truyền thông
trong mỗi hoạt động cần được gửi về Chương trình Aus4Skills để xét duyệt trước khi sử dụng.
Người nhận tài trợ được yêu cầu sử dụng những mẫu thiết kế (templates) được Chương trình Aus4Skills
cung cấp trong các bài thuyết trình, báo cáo và những tài liệu khác của dự án.
Logo, mẫu thiết kế (templates) và hướng dẫn sử dụng logo của Mạng lưới Cựu sinh viên Australia toàn
cầu và Chương trình Aus4Skills có thể được tải về tại đây.

BẢO VỆ TRẺ EM
Người nhận tài trợ phải tuân theo Chính sách Bảo vệ trẻ em của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia
để bảo vệ trẻ em tham gia dự án được tài trợ. Nếu dự định nộp ảnh/video có thông tin cá nhân của trẻ
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em (ví dụ: tên) và hình ảnh rõ hoặc gần mặt của trẻ em, người nhận hỗ trợ phải hoàn thành và nộp Giấy
Đồng ý sử dụng hình ảnh cùng với các tài liệu khác.

HÌNH ẢNH
Hình ảnh là phương tiện hiệu quả nhất để ghi lại các hoạt động đã thực hiện. Các nhóm dự án phải tuân
thủ những yêu cầu cho hoạt động quảng bá AAGF được nêu dưới đây. Mỗi dự án cần nộp ít nhất ba (03)
đến năm (05) ảnh chất lượng cao (dung lượng lớn hơn 1 Mb). Người nhận tài trợ cần có thêm chú thích
hoặc diễn giải cho mỗi tấm ảnh để Chương trình Aus4Skills hiểu rõ nội dung của ảnh. Khi chụp ảnh,
người nhận tài trợ cần tuân theo Hướng dẫn về Chụp ảnh chuẩn mực của Bộ Ngoại giao và Thương mại
Australia và hoàn thành Giấy Đồng ý sử dụng hình ảnh khi được yêu cầu.
Loại tệp: Ảnh phải có định dạng .jpg hoặc .png, do các định dạng ảnh khác thường không được hỗ trợ
trên mọi loại thiết bị.
Đủ sáng: Ảnh phải luôn được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt hoặc đủ rõ để thể hiện rõ các hoạt động
và người tham gia.
Nội dung: Ảnh nên được chụp ở nhiều góc chụp khác nhau để thể hiện đầy đủ nội dung của các hoạt động.
Ảnh đạt yêu cầu cần phải chụp được người tham gia đang thực hiện hoạt động. Các nhóm cũng nên chụp
ít nhất một ảnh tập thể.

Ví dụ về ảnh không đủ độ sáng

Ví dụ về ảnh có độ sáng chấp nhận được
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Ví dụ về ảnh người tham gia trong các hoạt động

Ví dụ về ảnh tập thể
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Trong ảnh nên xuất hiện logo của Mạng lưới Cựu sinh viên Australia toàn cầu, logo của Chương trình
Aus4Skills và/hoặc tên của hoạt động, nếu có thể.
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Ví dụ về ảnh có xuất hiện hai logo và tên hoạt động

VIDEO
Bên cạnh hình ảnh, video cũng là một công cụ tốt để ghi lại việc thực hiện các hoạt động, dự án. Video
nên có độ dài không quá hai đến ba phút và làm nổi bật được nội dung chính của các hoạt động. Độ dài
phù hợp nhất cho việc quảng bá trực tuyến là hai (02) phút mỗi video.

GHI NHẬN TÀI TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ AUSTRALIA
Người nhận tài trợ cần ghi nhận tài trợ của Chính phủ Australia một cách thích hợp trong các ấn phẩm,
báo cáo, tại các khóa đào tạo, tập huấn và trong các bài thuyết trình của mình tại những hội thảo bằng
cách sử dụng Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được cung cấp dưới đây (bằng tiếng Anh và tiếng Việt).
Disclaimer
This report/research/publication is supported by the Australian Government through the
Australian Alumni Grants Fund. The opinions expressed in this report/research/publication are
those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Australian Government.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm này do Chính phủ Australia hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh
viên Australia. Mọi quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo/nghiên cứu/ấn phẩm này
là của cá nhân tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của Chính phủ Australia.
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