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THƯ TỪ BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi những người quyên góp, người ủng hộ và tình nguyện viên của OTW
(Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa),

2015 là một năm đầy thử thách và mang đến nhiều chiến thắng cho tổ chức
chúng tôi. Chúng tôi đã kỷ niệm một số mốc quan trọng cùng nhau trong khi
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của fan và bảo tồn quyền truy cập tác phẩm
và văn hóa của fan.

Ban Pháp Luật của chúng tôi đã tham gia nhiều kiến nghị, bình luận và chứng
nhận của amicus curiae (thân hữu của tòa án) trên thế giới để bảo vệ bản quyền
của sự sử dụng hợp lý, chính sách Internet khả thi, và quyền tự do ngôn luận.
Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đã giúp fan hiểu quyền lợi của họ hơn và trả lời câu
hỏi liên quan đến bản quyền và nhiều chủ đề khác.

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được
Biến Đổi) đã xuất bản ba số báo mới trong năm 2015 (và đã kỷ niệm số báo thứ
20 vào tháng 9), về những chủ đề đa dạng như truyện tranh Nhật của các fan và
Lady Gaga.

The Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đã vượt quá 2
triệu tác phẩm và 750.000 người dùng, và số lượt xem trang đã tăng từ 84,6
triệu trong tuần đầu tiên của 2015 đến 119 triệu trong tuần đầu tiên của 2016.
Điều này chỉ rõ sự phát triển vượt bậc của lượng người dùng của chúng tôi.

Open Doors (Cửa Mở) đã nhập toàn bộ 5 kho lưu trữ có nguy cơ gặp rủi ro, và đã
cải thiện và tự động hóa quá trình nhập.

Fanlore đã vượt qua mục tiêu đạt 600.000 lần biên tập và 35.000 bài viết, và
tiếp tục phát triển vững chắc với một cộng đồng biên tập viên tận tâm.

Tất cả các thành tích này thể hiện tất cả những gì tình nguyện viên của chúng tôi
có thể làm nhờ sự ủng hộ của bạn. Một lần nữa, số lượng được quyên góp cho
OTW đã lập một kỷ lục mới, và chúng tôi sẽ cố gắng dùng số tiền này để giúp
các fan và cộng đồng fan trong năm tới.
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Chúng tôi đã gặp một số khó khăn nội bộ trong năm 2015, dẫn tới sự thay thế
toàn bộ Ban Giám đốc vào cuối năm ngoái. Đối mặt với những vấn đề đó và lên
kế hoạch cho tương lai giúp chúng tôi trở nên đoàn kết hơn hơn và tạo ra một tổ
chức hòa hợp với khả năng giải quyết những chướng ngại tốt hơn trong tương lai.

Ban Giám Đốc của năm 2016 hoan nghênh những sự thay đổi này và có hi vọng
vào năm mới này với nhiều mốc quan trọng mới.

Với sự cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất,
Ban Giám Đốc 2016.
Matty Bowers
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Alex Tischer
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DỰ ÁN

Sau 8 năm hoạt động, OTW nhận thấy những thay đổi về nhu cầu hỗ trợ người
dùng và danh tiếng của tổ chức nhờ truyền miệng, cũng như sự gia tăng đáng kể
về đóng góp của fan cho các dự án của tổ chức.

AO3

AO3 tiếp tục có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2015. AO3 đã đạt 2 triệu tác
phẩm của fan ngày 20 tháng 12, tăng gấp đôi số lượng tác phẩm trong vòng
dưới hai năm. (Mức một triệu tác phẩm được đạt trong tháng 2 năm 2014.) Số
người truy cập (theo địa chỉ IP) tăng từ 7.7 triệu trong tháng 1 năm 2015 tới 8.7
triệu vào tháng 12 năm 2015, và số truy cập trang trung bình trong một tuần
tăng từ 79.75 triệu trong tháng 1 tới 106.4 triệu vào tháng 12. AO3 đã nhận
thêm 260 ngàn người dùng đã đăng ký tài khoản trước tháng 10 năm 2015 và
con số này vẫn tiếp tục tăng.

Vào đầu năm nay, ban xử lý Lạm Quyền, với góp ý của Ban Truy Cập, Thiết Kế và
Công Nghệ (AD&T), đã đình chỉ việc phát hành thư mời đăng ký từ danh sách
chờ mời tự động để ngăn chặn việc tạo tài khoản rác. AO3 gặp một số vấn về bất
ổn định do những spam bot đăng quảng cáo trong mục tác phẩm hay bình luận,
hoặc tải tác phẩm với số lượng lớn. Vấn đề này đã được giải quyết với sự trợ giúp
của ban xử lý Lạm Quyền, ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật, và ban Điều Hành Hệ Thống.
Danh sách chờ mời đăng ký được kích hoạt lại sau đợt triển khai trang web tháng
2 để ngăn chặn vấn đề này. Hoạt động của trang web sau đó khá ổn định. Thời
gian ngừng hệ thống theo lịch trong tháng 3 giúp ban Điều hành Hệ thống hoàn
thành di dời máy chủ của AO3 và Fanlore. Ban Điều hành Hệ thống đã đặt mua
máy chủ mới vào tháng 6.

Ban Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ tiến hành 45 đợt triển khai trang web, bao
gồm các bản vá lỗi, cải thiện hiệu suất của trang, và bảo trì trang trong năm
2015, ra mắt trang chủ mới có tính năng tùy chọn từ khóa ưa thích vào tháng 2,
nâng cấp ngôn ngữ lập trình AO3 từ Ruby 1.9.3 lên Ruby 2.0 vào tháng 6, và
giới thiệu kiểm duyệt bình luận vào tháng 11. Các đợt triển khai trang khác bao
gồm các bản vá lỗi và các cải thiện hiệu suất vô hình khác, công cụ mới cho ban
xử lý Lạm Quyền và ban Phiên Dịch, thay đổi tính năng lọc tác phẩm, nâng cấp
Rich Text Editor (Trình Biên tập Văn bản Giàu Tính chất), và chế độ cho phép từ
chối các tác phẩm quà tặng.
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Trong tháng 4, ban Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ đã cộng tác với ban Pháp
Luật, ban Truyền Thông, và ban Phiên Dịch giải quyết vấn đề trang
ebooks-tree.com đưa liên kết tải tác phẩm trên AO3 trong thư viện riêng của họ.
Ban Điều Hành Hệ Thống chặn truy cập của trang web này vào máy chủ của
AO3. Sau đó, vào tháng 7, ban Truyền Thông và ban Pháp Luật hợp tác với Ban
Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ để công bố làm rõ một ứng dụng Google Play
của bên thứ ba cho việc truy cập AO3 không có quan hệ với OTW.

Ban xử lý Lạm Quyền xử lý hơn 4.500 đơn trong năm 2015, liên quan tới các
hành vi có thể vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, và ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật xử lý 8.328
đơn hỗ trợ liên quan tới nhiều loại lỗi, góp ý, và thông tin liên lạc với các ban
khác.

Ban Sắp Xếp Từ Khóa đưa ra nhiều thay đổi căn bản về cấu trúc của Ban nhằm
khuyến khích hoạt động tình nguyện, giảm tình trạng kiệt sức do lượng từ khóa
tăng đột ngột trong vòng hai năm trở lại đây, và để bám theo khối lượng công
việc ngày càng tăng. Những thay đổi này bao gồm thay đổi về giao lưu xã hội
nhằm giúp thành viên mới hoàn thành huấn luyện và thành viên có kinh nghiệm
tiếp tục làm việc lâu hơn. Do các thay đổi về cấu trúc này, Ban đã cập nhật nhiều
hướng dẫn sắp xếp từ khóa trong năm 2015 và hàng trăm fandom còn thiếu sắp
xếp do không có người bổ nhiệm đã được cập nhật.

FANLORE

Fanlore ngừng hệ thống theo lịch vào tháng 3 để ban Điều Hành Hệ Thống di
dời máy chủ. Trang hoạt động tốt trong phần còn lại của năm. Cũng trong tháng
3, ban Bách Khoa Toàn Thư được Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp cận xin phép
lưu trữ Fanlore thành một phần của dự án bảo tồn văn hóa mạng của Trung Tâm
Đời Sống Dân Gian Hoa Kỳ.
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Liên lạc viên của ban Truyền Thông tới Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ và
ban Bách Khoa Toàn Thư đã viết và truyền bá những bài tweet và bài viết cho
phong trào April Showers (Mưa Tháng 4), sự kiện hàng năm của OTW nhằm
khuyến khích đăng tác phẩm cũ bị lãng quên và các mục wiki không được chú ý
tới. Ban Bách Khoa Toàn Thư và ban Truyền Thông cũng hợp tác tổ chức June
Bloom (Hoa Tháng 6), một sự kiện khuyến khích người dùng thêm các mục mới
vào Fanlore, và Stub September (Sửa Bài Sơ Khai Tháng 9), một sự kiện khuyến
khích mở rộng các bài sơ khai của Fanlore thành bài viết đầy đủ.

LEGAL ADVOCACY (HỖ TRỢ PHÁP LUẬT)

Ban Pháp Luật đã chủ động làm việc bảo vệ quyền của người tạo và xem tác
phẩm của fan.

Từ năm 2009, ban Pháp Luật đã làm việc với tổ chức Electronic Frontier
Foundation (EFF) (Tổ chức Biên giới Điện tử) để bảo vệ và mở rộng miễn trừ khỏi
điều khoản chống gian lận trong Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (bộ
Luật Bản quyền Điện tử Thiên niên kỷ). Trong tháng 2 năm 2015, ban Pháp Luật
và EFF trình ý kiến trả lời cho Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố
rằng người tạo fanvideo không nên được cho phép sử dụng nguồn phim ảnh chất
lượng cao. Ban Pháp Luật tiếp tục trình ý kiến trong tháng 5 và biện hộ trong các
phiên tòa nhằm ủng hộ việc tiếp tục và mở rộng miễn trừ khỏi điều khoản chống
gian lận trong DMCA cho người làm fanvideo. Văn phòng Bản quyền có vài câu
hỏi tiếp theo về quan điểm của OTW; ban Pháp Luật đã trả lời các câu hỏi đó sau
khi tham khảo ý kiến của ban Fanvideo và Truyền Thông Đa Phương Tiện. Cuối
cùng, vào tháng 10, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục
mở rộng miễn trừ cho người làm fanvideo như chúng ta đã biện hộ.
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Ban Pháp Luật nộp một số bản amicus (bạn của tòa án) nhằm bảo vệ quyền sử
dụng hợp lý và tự do ngôn luận. Trong vụ Lenz v. Universal, ban Pháp Luật của
OTW, cùng với EFF, yêu cầu Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực số 9 củng cố
quyết định của tòa rằng “[s]ử dụng hợp lý không chỉ được luật pháp miễn trừ mà
hoàn toàn được luật pháp cho phép” và người giữ bản quyền phải xem xét quyền
sử dụng hợp lý trước khi gửi thông báo tháo gỡ trang web của DMCA. OTW và
EFF cho rằng tòa án đã đặt tiêu chuẩn quá thấp khi yêu cầu người giữ bản quyền
trước khi gửi thông báo tháo gỡ trang web của DMCA chỉ cần phải có “tin tưởng
chủ quan thật lòng” rằng tác phẩm đó có vi phạm bản quyền và không phải là sử
dụng hợp lý. Trong vụ Davis v. Electronic Arts, Ban Pháp Luật của OTW cùng
EFF và Comic Book Legal Defense Fund (Quỹ Bào Chữa Luật Pháp về Truyện
Tranh) yêu cầu trước là Tòa Phúc thẩm cho Khu vực số 9, sau là Tòa án Tối cao
Hoa Kỳ, giải quyết bất đồng giữa các tòa án Hoa Kỳ đối với câu hỏi khi nào Luật
Sửa đổi Hiến pháp Thứ Nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho phép sử dụng
tên, biểu hiện bề ngoài, hay danh tính của người khác mà không ảnh hưởng tới
quyền công bố của người đó.

Trong tháng 10, ban Pháp Luật hợp tác với Public Knowledge (Tổ chức Trí Tuệ
Công Cộng) để trình ý kiến cho Điều phối viên Hành pháp về Sở hữu Trí tuệ của
Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ, trả lời kêu gọi ý kiến của cơ quan này
đối với kế hoạch hành pháp về sở hữu trí tuệ. Trong tháng 3, ban Pháp Luật cùng
với một số tổ chức, học giả, và chuyên gia pháp lý khác gửi một lá thư tới Quốc
hội Hoa Kỳ về tầm quan trọng của “một hệ thống bản quyền cân bằng có ích cho
người sáng tạo, người sử dụng, và người cải tạo tác phẩm” và khuyến khích tự do
ngôn luận.

Trong năm vừa qua, ban Pháp Luật cũng trình ý kiến cho chính phủ Nam Phi
nhằm trả lời kêu gọi ý kiến của chính phủ này về các cải cách khả thi về bản
quyền, thúc đẩy Nam Phi áp dụng tiêu chuẩn sử dụng hợp lý; và cho Ủy ban
Châu  u nhằm trả lời kêu gọi ý kiến của Ủy ban về diễn đàn trực tuyến, trung gian
trực tuyến, và điện toán đám mây, nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc viết luật
dựa trên giả định sai lầm rằng tất cả các diễn đàn và trung gian trực tuyến đều là
các đơn vị thương mại lớn.
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Một đại diện của ban Pháp Luật tham dự cuộc họp công cộng của Bộ Thương
Mại Hoa Kỳ về việc tạo điều kiện phát triển môi trường cấp phép trực tuyến cho
các tác phẩm có bản quyền. Ban Pháp Luật cũng tiếp tục tham gia U.S. Patent
and Trademark Office (USPTO) (Nhóm Làm việc nhiều bên liên quan của Văn
phòng Bản quyền Sáng chế và Nhãn hiệu Thương mại Hoa Kỳ) và National
Telecommunications and Information Administration (NTIA) Multistakeholder
Working Group (Cơ quan Quản lý Viễn thông và Thông tin Quốc gia) về hệ
thống thông báo và tháo gỡ của DMCA; nhóm làm việc này đưa ra “Danh sách
Các Hành động Tốt, Xấu, và Tùy Thời điểm” được USPTO và NTIA phát hành
trong tháng Tư.

Ban Pháp Luật hợp tác với ban Truyền Thông để viết một số bài cung cấp thông
tin, giáo dục fan về Trans Pacific Partnership (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương) và về việc sử dụng hợp lý cho Tuần Sử dụng Hợp lý, diễn giải về việc
tháo gỡ tác phẩm của Tumblr, thảo luận về việc ebooks-tree.com dẫn đường link
trực tiếp để tải tác phẩm trên AO3, và làm rõ rằng một ứng dụng cho AO3 trên
Google Play của bên thứ ba không có quan hệ với OTW. Sau đó, Ban làm việc
với người viết  ứng dụng trên Google Play đó để thay đổi logo của ứng dụng và
làm rõ rằng ứng dụng này không phải chính thống và không có quan hệ gì tới
OTW. Thành viên ban cũng tham gia một nhóm phát biểu thảo luận tại San
Diego Comic-Con tiêu đề “Fandom is my Fandom” (Fandom là Fandom của tôi).

Trong năm nay, ban Pháp Luật dẫn dắt OTW làm việc với một số đối tác. Nhờ nỗ
lực của ban, chúng ta hiện là đối tác của dự án Fanworks Are Fair Use (Tác Phẩm
của Fan là Sử Dụng Hợp Lý) của Harry Potter Alliance (Tổ chức Đồng minh Harry
Potter), Coalition Re:Create (Liên Minh Về: Sáng Tạo), và Save the Link Coalition
(Liên Minh Cứu Đường Link). Nhờ đó, chúng ta đã quảng bá được Internet Voice
Tool (Công cụ Tiếng nói Internet) của Link Coalition nhằm thu thập thông tin
phản hồi cho Ủy ban châu  u về dự luật bản quyền Châu  u. Quan hệ đối tác giữa
ban Pháp Luật và Coalition Re:Create dẫn tới đề xuất chung cho hai nhóm phát
biểu thảo luận trong hội nghị South by Southwest 2016.

Cuối cùng, Ban Pháp Luật làm việc với nhóm fan Whedonopolis nhằm đảm bảo
việc họ sử dụng từ “fandom” trong một nhãn hiệu có bản quyền không ngăn cản
người khác sử dụng thuật ngữ này để chỉ các dự án, hàng hóa hay dịch vụ khác.
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AO3 có chính sách thông báo và tháo dỡ theo mục 512 bộ Luật Pháp điển Hoa
Kỳ số 17, đăng tại https://archiveofourown.org/dmca. Trong năm 2015, AO3
không nhận được yêu cầu tháo gỡ tác phẩm lưu trữ nào tuân thủ đúng chính
sách trên.

Trong năm 2015, không có dịch vụ nào của OTW nhận được yêu cầu thông tin
theo mục 215 của United States Patriot Act (Luật Ái quốc Hoa Kỳ).

OPEN DOORS (CỬA MỞ)

Năm 2015, ban Cửa Mở thông qua một công cụ tiếp nhận nội dung mới của Ban
Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ, giúp giảm đáng kể thời gian tiếp nhận nội
dung đối với các kho tàng lưu trữ lớn. Công cụ này được dùng để tiếp nhận hai
kho tàng trong năm nay: Henneth Annûn Story Archive (HASA) (Kho tàng
Truyện Henneth Annun), một kho tàng của fandom Tolkien với hơn 5,340 tác
phẩm; và Wolf and Hound (Chó sói và Chó săn), một kho tàng của cặp Remus
Lupin/Sirius Black với hơn 800 tác phẩm.

Dự án Cửa Mở cũng công bố và bắt đầu tiếp nhận sáu kho tàng lưu trữ vào AO3
trong năm 2015: Monaboyd.net, một kho tàng của fandom Lord of the Rings
RPF (truyện về người thật); Table for Three, một kho tàng của cặp Hermione
Granger/Harry Potter/Ron Weasley; Hermit Library, một kho tàng của fandom
Blake’s 7; Seamus/Dean Forever, một kho tàng của cặp Seamus Finnigan/Dean
Thomas; WesleyFanfiction.net, một kho tàng tác phẩm về Wesley
Wyndam-Pryce; và Innocent Lies, một kho tàng tác phẩm về Alexis Denisof.
Trong số này, việc nhập Table for Three, Hermit Library, và Seamus/Dean
Forever được hoàn tất trong năm 2015, cùng với kho tàng Chains: The Powerfic
Archive đã được công bố từ năm trước, đưa tổng số tác phẩm được tiếp nhận
trong năm 2015 lên đến 6,700.

Qua quan hệ hợp tác giữa Fan Culture Preservation Project (Dự Án Bảo Tồn Văn
Hóa Fan) và trường Đại học Iowa, dự án Cửa Mở tổ chức 5 đợt quyên góp từ fan;
kết quả là khoảng mười hai hộp zines (tạp chí của fan) và một quà di sản được
quyên góp.

Dự án Cửa Mở cũng sửa đổi Điều khoản Dịch vụ trong năm 2015.
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TWC

Như những năm trước, ban Biên Tập Báo đã thúc đẩy và cung cấp cơ hội tiếp cận
nghiên cứu về tác phẩm của fan và việc thực hành sáng tác với một số báo không
chủ đề và hai số báo đặc biệt của Transformative Works and Cultures – TWC
(Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) trong năm 2015. Số báo 18,
‘Performance and Performativity in Fandom,’ (Diễn xuất và Tính Diễn xuất trong
Fandom) được biên tập bởi Lucy Bennett (Cardiff University) và Paul J. Booth
(DePaul University). Số báo 19, ‘Transnationalism, Localization, and Translation
in European Fandom’ (Tính Liên Quốc Gia, Tính Địa Phương Hóa, và Dịch Thuật
trong Fandom Châu  u) được biên tập bởi biên tập viên khách Anne Kustritz
(University of Amsterdam).

Số báo 20 không có chủ đề được ban Truyền Thông phát hành và được kỷ niệm
bằng một cuộc trò chuyện với công chúng. Số báo bao gồm các bài viết về
bronies (fan của chương trình My Little Ponies) (Anne Gilbert), fan của người bắn
súng giết người hàng loạt Eric Harris and Dylan Klebold (Andrew Ryan Rico), và
việc sử dụng nghiên cứu văn hóa người Mỹ gốc Phi trong nghiên cứu văn hóa fan
(Rebecca Wanzo). Các chủ đề luận chuyên đề bao gồm thời trang mùa đông
sáng tạo từ một làng Nunavik ở Quebec (Jasmin Aurora Stoffer).

Vào tháng 5, ban Biên Tập Báo được Ban Giám Đốc cho phép thành lập ấn
phẩm cho các tác phẩm Open Access Gold (sử dụng mở) có độ dài chuyên khảo.
Dự án Press (Ấn phẩm) sẽ đáp ứng một nhu cầu chuyên biệt bằng cách cung cấp
nơi xuất bản tài liệu sử dụng mở về nghiên cứu văn hóa fan và văn hóa biến đổi,
dành cho những tổ chức nhận tài trợ mà cần xuất bản trên những ấn phẩm như
vậy để nhận được tài trợ; yêu cầu xuất bản này càng ngày càng phổ biến trong
lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn kỹ thuật số hiện vẫn chịu nhiều thiệt thòi về
tài trợ. Cũng như ban Biên Tập Báo, dự án Ấn phẩm cũng sẽ nối liền phần mềm
mã nguồn mở với hệ thống bình duyệt khắt khe và xuất bản kịp thời các bài báo
cho phép nhúng ảnh màu, clip âm thanh, và video.

GÂY QUỸ VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Ban Phát Triển và Hội Viên đã tổ chức hai đợt gây quỹ thành công trong năm
2015, và cả hai đợt tháng 4 và tháng 10 đã huy động được hơn 100.000 US$.
Đợt huy động thành viên tháng 10 đã đạt được hơn 170.000 US$.
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Ban Phát Triển và Hội Viên hợp tác với ban Phiên Dịch và ban Truyền Thông
trong cả hai đợt gây quỹ nhằm quảng bá nội dung và nâng cao nhận thức. Ban
Phát Triển và Hội Viên soạn thảo các bài viết theo chủ đề cho tất cả các ngày
trong đợt gây quỹ và trả lời câu hỏi từ các nhà tài trợ và các bên quan tâm.

Tháng 4, ban Phát Triển và Hội Viên hoàn thành di dời phần mềm CiviCRM sang
CiviDesk, và ban đã mở một tài khoản phụ thay thế cho PayPal vào tháng 9.

TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ QUẦN CHÚNG

Ban Truyền Thông đã đăng 217 bài vào năm 2015, trong đó ban đã viết bản
nháp cho 144 bài và giúp đăng 73 bài còn lại.

Tất cả những tài khoản truyền thông xã hội đang hoạt động của ban Truyền
Thông đều nhận thêm người theo dõi trong năm qua, và tài khoản Twitter và
Tumblr đều tăng hơn 1,000 người theo dõi. Tài khoản Google+ của OTW đã
ngừng hoạt động vào tháng 8 vì một số thay đổi trên trang mạng truyền thông
này đã đặt thêm giới hạn trên một cộng đồng vốn đã nhỏ. Ban Truyền Thông
cũng đã tích cực tiếp cận và trả lời cộng đồng quốc tế của OTW trên mạng
truyền thông và đã hoàn thành việc tạo một tài khoản Sina Weibo vào dịp cuối
năm.

Vào ngày 15 tháng 2, ban Truyền Thông đã kỷ niệm International Fanworks Day
(IFD) (Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan) đầu tiên hàng năm. Sự kiện này đã
được công bố bởi ban Truyền thông vào tháng 2 năm 2014 sau một tháng với
nhiều mốc quan trọng được đạt bởi AO3, Fanlore và TWC. Ban Phiên Dịch cũng
đã dịch một vài bài đăng, bình luận và thư cho sự kiện này. Sự kiện cho ngày IFD
bao gồm: #IFDrabble, một thách đố nhỏ cho những người làm tác phẩm của fan
xung quanh chủ đề “những nhân vật trong fandom mà bạn thích nhất biểu lộ sự
quan tâm về fandom của họ như thế nào?”; một buổi liên hoan ý kiến phản hồi
khuyến khích những người dùng AO3 bình luận với đường link đến những tác
phẩm của fan mà họ đã bình luận; và một buổi giao lưu với những tác giả
fan/chuyên nghiệp và được điều hành bởi cựu thành viên của ban Giám Đốc
OTW Francesca Coppa.
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Vào năm 2015, ban Phiên Dịch đã tách nhóm Bồ Đào Nha thành hai nhóm: Bồ
Đào Nha của Brazil và Bồ Đào Nha của Châu  u, và cũng đã thêm nhóm cho
tiếng Nhật, Croatia, Marathi, Slovenia, Hy Lạp và Na Uy. Ban này cũng đã dịch
bài đăng cho ban Cửa Mở, ban Hỗ Trợ Pháp Luật, ban Truy Cập, Thiết Kế và
Công Nghệ, và nhiều Ban khác, và đã dịch đợt vận động tháng 4 và tháng 10
sang 17 thứ tiếng.

THÀNH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH

Ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng đã tuyển dụng được 32 chức vụ trong suốt
năm, đã lọc 640 đơn xin tình nguyện và đã nhậm chức cho 450 người. Họ cũng
đã cho ban Fanhackers ngừng làm việc vào tháng 12.

Vào tháng 11, ban Giám Đốc đã chấp thuận kế hoạch cho những mục tiêu của
OTW vào năm 2016-2019 của ban Xây Dựng Kế Hoạch. Ban Giám Đốc và ban
Xây Dựng Kế Hoạch hiện tại đang trong quá trình xem xét và sửa lại kế hoạch
này để ưu tiên những nhu cầu cần thiết nhất của OTW.

Ban Bầu Cử đã cố tiếp xúc trực tiếp với những người có thể sẽ bầu cử bằng cách
tạo ra một tài khoản Twitter chính thức và đã tổ chức những buổi giao lưu với
cộng đồng fan. Vào tháng 9, ban Bầu Cử đã công bố tám ứng cử viên cho hai ghế
trống vào cuộc bầu cử ban Giám Đốc năm 2015. Ban Bầu Cử đã đăng tiểu sử,
bản tuyên ngôn, câu trả lời của các ứng cử viên cho các câu hỏi, và cũng đã tổ
chức những buổi giao lưu với các ứng cử viên để giúp các người bầu cử lựa chọn
một cách sáng suốt. Vào tháng 11, Matty Bowers và Atiya Hakeem đã được bầu
vào ban Giám Đốc và đã bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 12.

Những thành viên ban Giám Đốc năm 2015, Eylul Dogruel, Soledad Griffin,
Andrea Horbinski, M.J. MacRae, Cat Meier, và Jessica Steiner đã từ chức vào đầu
tháng 12. Những ứng cử viên Aline Carrão, Katarina Harju, và Alex Tischer đã
được bổ nhiệm lên ban Giám Đốc trước khi năm 2015 kết thúc.
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LỊCH TRÌNH NĂM 2015

Tháng 1

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được 360 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có hai bản phát hành phần mềm

trong hai đợt triển khai (0.9.40 – 0.9.41).
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ hợp tác với ban xử lý Lạm Quyền,

ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật, và ban Điều Hành Hệ Thống để đưa ra các giải pháp
cho vấn đề bình luận và tải về bởi spam bot.

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) công bố tiếp nhận Henneth Annun Story
Archive (HASA) (Kho Tàng Truyện Henneth Annun), một kho tàng của
fandom Tolkien, vào AO3.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 784 đơn.
o Ban Sắp Xếp Từ Khóa phát động chương trình huy hiệu khen thưởng về

sắp xếp từ khóa để công nhận thành tựu của các tình nguyện viên.
o Ban Phiên Dịch thêm nhóm cho tiếng Đan Mạch.
o Ban Bách Khoa Toàn Thư hoàn tất thành công quá trình chuyển máy chủ.

Tháng 2

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 350 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có bốn bản phát hành phần mềm

trong bốn đợt triển khai (0.9.46 – 0.9.49), giải quyết vấn đề spam gần đây.
o AO3 ra mắt trang chủ mới và tính năng Từ Khóa Yêu Thích, và danh sách

chờ mời đăng ký được tái kích hoạt.
o AO3 đạt 17,5 triệu tán dương.
o Ban Truyền Thông làm việc với ban Phiên Dịch để tổ chức lễ kỷ niệm

International Fanworks Day (Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan) hàng
năm lần đầu tiên. Lễ kỷ niệm bao gồm Feedback Fest (Liên Hoan Ý Kiến
Phản Hồi), thách thức tác phẩm của fan #IFDrabble, một buổi trò chuyện
công cộng, và các bài viết của khách mời.

o Ban Pháp Luật trình ý kiến cho Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ nhằm ủng
hộ đơn kiến nghị miễn trừ khỏi Digital Millennium Copyright Act (bộ Luật
Bản quyền Điện tử Thiên niên kỷ).

o Ban Pháp Luật làm việc với Electronic Frontier Foundation (Tổ chức Biên
giới Điện tử) để nộp bản amicus (bạn của tòa án) yêu cầu xử lại vụ án
Davis vs. Electronic Arts.



BÁO CÁO NĂM 2015 CỦA OTW 13

o Ban Pháp Luật làm việc với ban Truyền Thông để đăng hai bài viết quốc
tế cho Fair Use Week (Tuần Sử Dụng Hợp Lý).

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) công bố tiếp nhận Monaboyd.net, một kho
tàng của fandom Lord of the Rings RPF (truyện về người thật), và Table
for Three (Bàn cho Ba Người), một kho tàng của fandom Harry Potter, vào
AO3.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 736 đơn.
o Ban Phiên Dịch tách nhóm tiếng Bồ Đào Nha ra làm hai nhóm, tiếng Bồ

Đào Nha kiểu Brazil và tiếng Bồ Đào Nha kiểu Châu  u.

Tháng 3

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 450 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có hai bản phát hành phần mềm

trong ba đợt triển khai (0.9.51 – 0.9.53), giải quyết vấn đề lỗi và các thay
đổi nền để chuẩn bị cho các nâng cấp sắp tới.

o Ban Biên Tập Báo phát hành số báo 18, ‘Performance and Performativity
in Fandom,’ (Diễn xuất và Tính Diễn xuất trong Fandom), biên tập bởi
Lucy Bennett (Đại học Cardiff) và Paul J. Booth (Đại học DePaul).

o Ban Luật Pháp hợp tác với ban Truyền Thông để đăng một bài viết quốc
tế về tác phẩm của fan trên Tumblr.

o OTW mua tên miền fandom.org.
o Dự án Open Doors (Cửa Mở) cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ.
o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 696 đơn.
o Ban Điều Hành Hệ Thống hoàn thành di chuyển máy chủ cho Fanlore và

AO3.
o Ban Phiên Dịch thêm nhóm cho tiếng Kiswahili.

Tháng 4

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 350 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có ba bản phát hành phần mềm

trong ba đợt triển khai (0.9.55 – 0.9.57), giải quyết vấn đề lỗi.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ hợp tác với ban Pháp Luật, ban

Truyền Thông, và ban Phiên Dịch để giải quyết vấn đề trang
ebooks-tree.com đưa liên kết tải tác phẩm trên AO3 như một phần của
thư viện riêng của họ. Trang này đã bị chặn truy cập vào các máy chủ của
AO3.
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o Nhóm Thu Thập Dữ Liệu của AO3 đăng hai trang Câu Hỏi Thường Gặp.
o Liên lạc viên của ban Truyền Thông tới Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công

Nghệ và ban Bách Khoa Toàn Thư viết và truyền bá các tweet và bài viết
cho phong trào April Showers (Mưa Tháng 4).

o Ban Truyền Thông triển khai chính sách spam chính thức cho các đối tác.
o Ban Phát Triển và Hội Viên hoàn thành việc chuyển đổi phần mềm

CiviCRM qua CiviDesk.
o Ban Bầu cử tổ chức cuộc trò chuyện công cộng đầu tiên.
o Ban Bầu cử lập tài khoản Twitter.
o Một đại diện từ ban Pháp Luật tham dự cuộc họp công cộng của Bộ

Thương Mại Hoa Kỳ về việc tạo điều kiện phát triển môi trường cấp phép
trực tuyến cho các tác phẩm có bản quyền.

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) triển khai một công cụ tiếp nhận nội dung
mới.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 741 đơn.

Tháng 5

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 320 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có năm bản phát hành phần mềm

trong năm đợt triển khai (0.9.58 – 0.9.62), giải quyết vấn đề lỗi, lọc tác
phẩm, và nền tảng cho việc phiên dịch các bản mẫu của kho tàng.

o Nhóm Thu Thập Tư Liệu của AO3 đăng hai trang Câu Hỏi Thường Gặp.
o Ban Phát Triển và Hội Viên huy động được hơn 104.000 USD trong đợt

huy động hội viên tháng 5.
o Ban Biên Tập Báo được Ban Giám Đốc cho phép thành lập ấn phẩm cho

các tác phẩm Open Access Gold (sử dụng mở) có độ dài chuyên khảo.
o Ban Pháp Luật trình lên Văn Phòng Bản Quyền Hoa Kỳ và tranh luận tại

các phiên tòa nhằm ủng hộ việc miễn trừ khỏi Digital Millennium
Copyright Act (bộ Luật Bản quyền Điện tử Thiên niên kỷ) cho người làm
fanvideo.

o Ban Bách Khoa Toàn Thư được Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp cận xin
cho phép lưu trữ Fanlore thành một phần của dự án bảo tồn văn hóa
mạng của Trung Tâm Đời Sống Dân Gian Hoa Kỳ.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 766 đơn.
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Tháng 6

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được 420 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có một bản phát hành phần mềm

trong một đợt triển khai (0.9.63), giải quyết các lỗi.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ nâng cấp ngôn ngữ lập trình của

AO3 từ Ruby 1.9.3 lên Ruby 2.0.
o Nhóm Thu Thập Tư Liệu của AO3 được chuyển từ một nhóm làm việc lên

thành một ban.
o Ban Truyền Thông xuất bản Báo Cáo Thường Niên của OTW cho năm

2014.
o Ban Biên Tập Báo phát hành số báo 19, ‘Transnationalism, Localization,

and Translation in European Fandom’ (Tính Liên Quốc Gia, Tính Địa
Phương Hóa, và Dịch Thuật trong Fandom Châu  u), biên tập bởi Anne
Kustritz (Đại học Amsterdam).

o Ban Pháp Luật cộng tác với ban Fanvideo và Truyền Thông Đa Phương
Tiện viết văn bản trả lời cho câu hỏi thêm của Văn Phòng Bản Quyền Hoa
Kỳ về đệ trình tháng Năm liên quan tới việc đổi mới và mở rộng miễn trừ
khỏi điều khoản chống gian lận trong Digital Millennium Copyright Act
(bộ Luật Bản quyền Điện tử Thiên niên kỷ) cho fanvideo.

o Ban Pháp Luật hợp tác với Whedonopolis để đảm bảo việc họ sử dụng từ
“fandom” trong một nhãn hiệu có bản quyền không ngăn cản người khác
sử dụng thuật ngữ này để chỉ các dự án, hàng hóa hay dịch vụ khác.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 631 đơn.
o Ban Điều Hành Hệ Thống đặt mua máy chủ mới cho AO3.
o Ban Bách Khoa Toàn Thư và ban Truyền Thông viết bài và tổ chức một

bữa tiệc chỉnh sửa bài viết trên Fanlore cho June Bloom (Hoa Tháng 6).

Tháng 7

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 300 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có bốn bản phát hành phần mềm

trong bốn đợt triển khai (0.9.65 – 0.9.69), giải quyết vấn đề lỗi.
o Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3 đăng hai trang Câu Hỏi Thường Gặp và

một hướng dẫn.
o Ban Truyền Thông hợp tác với Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ và

ban Pháp Luật để làm rõ rằng một ứng dụng Google Play của bên thứ ba
cho AO3 là không có quan hệ với OTW.
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o Ban Bầu cử công bố chính sách bảo mật của họ.
o Ban Pháp Luật bắt đầu hợp tác với dự án Fanworks Are Fair Use (Tác

Phẩm của Fan là Sử Dụng Hợp Lý) của Harry Potter Alliance (Tổ chức
Đồng minh Harry Potter).

o Ban Pháp Luật dẫn dắt OTW gia nhập liên minh Re:Create (Về: Sáng Tạo)
và dự án Save the Link (Cứu Đường Link)

o Thành viên ban Pháp Luật tham gia một nhóm phát biểu thảo luận tại San
Diego Comic-Con tiêu đề “Fandom is my Fandom” (Fandom là Fandom
của tôi).

o Ban Pháp Luật hợp tác với ban Fanvideo và Truyền Thông Đa Phương
Tiện viết văn bản trả lời cho câu hỏi thêm của Văn Phòng Bản Quyền Hoa
Kỳ về đệ trình tháng 5 liên quan tới việc đổi mới và mở rộng miễn trừ khỏi
điều khoản chống gian lận trong Digital Millennium Copyright Act (bộ
Luật Bản quyền Điện tử Thiên niên kỷ) cho fanvideo.

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) công bố tiếp nhận The Hermit’s Library (Thư
Viện của Ẩn Sĩ), một kho tàng của fandom Blake’s 7, vào AO3.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 720 đơn.
o Ban Sắp Xếp Từ Khóa viết lại và khởi động lại quá trình thảo luận cập

nhật nguyên tắc của ban.
o Nhân viên Ban Sắp Xếp Từ Khóa tạo và công bố Chính Sách Bảo Mật cho

nhóm đó.
o Ban Sắp Xếp Từ Khóa bắt đầu sự kiện Drop Day (Ngày Bỏ Fandom) hàng

tháng, nhằm khuyến khích người đang làm việc quá sức chuyển fandom
cho người khác có ít việc hơn.

o Ban Phiên Dịch thêm nhóm cho tiếng Marathi, Croatia, Slovenia, Nhật
Bản, và Việt Nam.

Tháng 8

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 500 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ chuyển từ Google Code sang JIRA.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có ba bản phát hành phần mềm

trong bảy đợt triển khai (0.9.70 – 0.9.76), giải quyết vấn đề địa chỉ IP của
người bình luận, cải tiến giao diện của Fannish Next of Kin (Di chúc của
Fan), cải thiện hậu trường, và vấn đề lỗi.

o AO3 kỷ niệm ngày đầu tiên có hơn 15 triệu lượt xem.
o Ban Truyền Thông đăng một bài viết quốc tế về việc OTW không thể tạo

ứng dụng di động cho AO3.
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o Ban Pháp Luật hợp tác với Re:Create Coalition (Liên Minh Về: Sáng tạo)
để đề xuất hai nhóm phát biểu thảo luận cho hội nghị South by
Southwest 2016.

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) công bố tiếp nhận Seamus/Dean Forever
(Seamus/Dean Mãi Mãi), một kho tàng của fandom Harry Potter, vào AO3.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 679 đơn.
o Ban Phiên Dịch thêm nhóm cho tiếng Na Uy và Hy Lạp.

Tháng 9

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 300 đơn.
o OTW kỷ niệm tám năm thành lập.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có bảy bản phát hành phần mềm

trong bảy đợt triển khai (0.9.77 – 0.9.83), giải quyết vấn đề công cụ cho
ban xử lý Lạm Quyền và các mục khác.

o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ tuyên bố chế độ kiểm duyệt bình
luận sắp tới cho AO3.

o Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3 cập nhật Câu Hỏi Thường Gặp về AO3.
o Ban Truyền Thông cộng tác với Ban Biên Tập Báo để tổ chức kỷ niệm số

báo 20 của TWC, bao gồm một cuộc trò chuyện công cộng và hai bài viết
tiêu điểm.

o Ban Phát Triển và Hội Viên mở tài khoản phụ thay thế cho PayPal.
o Ban Bầu cử công bố tám ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2015 và đăng

tiểu sử và tuyên ngôn của ứng viên.
o Ứng cử viên Nikisha Sanders được xóa tên khỏi danh sách theo chỉ đạo

của Ban Giám Đốc. Ứng cử viên Dan Lamson rút đơn tham gia tranh cử.
o Ban Biên Tập Báo xuất bản số báo 20 của TWC.
o Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực số 9 đưa ra quyết định trong vụ Lenz

v. Universal, đồng ý với OTW và đồng minh rằng “[s]ử dụng hợp lý không
chỉ được luật pháp miễn trừ mà hoàn toàn được luật pháp cho phép.”

o Ban Pháp Luật trình ý kiến cho chính phủ Nam Phi nhằm trả lời kêu gọi ý
kiến của chính phủ này về các cải cách khả thi về bản quyền, kêu gọi Nam
Phi áp dụng tiêu chuẩn sử dụng hợp lý.

o Ban Pháp Luật làm việc với người viết một ứng dụng Android không chính
thống nhằm thay đổi logo của ứng dụng để làm rõ rằng ứng dụng này
không phải chính thống và không có quan hệ gì tới OTW.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 638 đơn.
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o Ban Sắp Xếp Từ Khóa tạo một dự án mới nhằm cải thiện việc sắp xếp từ
khóa cho fandom chưa được phân bổ. Cho tới cuối năm, dự án dẫn tới
hàng trăm fandom chưa được phân bổ được sắp xếp hoặc cập nhật để đáp
ứng đúng nguyên tắc sắp xếp từ khóa hiện hành.

o Ban Bách Khoa Toàn Thư đăng bài viết và các tweet cho Stub September
(Sửa Bài sơ khai Tháng Chín)

Tháng 10

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 450 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có ba bản phát hành phần mềm

trong ba đợt triển khai (0.9.84 – 0.9.86), giải quyết vấn đề công cụ cho
ban xử lý Lạm Quyền và các mục khác.

o Ban Giám Đốc tổ chức họp hàng năm, với đại diện của các ban khác cùng
tham dự.

o Ban Giám đốc giải quyết các yêu cầu và chỉ trích của người dùng về việc
sử dụng ngân sách.

o Ban Phát Triển và Hội Viên huy động được hơn 170.000 USD trong đợt
huy động hội viên tháng Mười.

o Ban Bầu cử công bố câu trả lời cho công chúng của ứng cử viên và tổ chức
năm cuộc trò chuyện công cộng với các ứng cử viên.

o Văn Phòng Bản Quyền Hoa Kỳ công bố việc đổi mới và mở rộng miễn trừ
đối với mục 1201 của Digital Millennium Copyright Act (bộ Luật Bản
quyền Điện tử Thiên niên kỷ) cho người làm fanvideo. Ban Pháp Luật của
OTW đã hợp tác với Electronic Frontier Foundation (Tổ chức Biên giới
Điện tử) trong việc đề xuất và biện hộ cho việc miễn trừ này.

o Ban Pháp Luật hợp tác với Public Knowledge (Tổ chức Trí Tuệ Công Cộng)
nhằm trình ý kiến cho Điều phối viên Hành pháp về Sở hữu Trí tuệ của
Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ, trả lời kêu gọi ý kiến của cơ
quan này đối với kế hoạch hành pháp về sở hữu trí tuệ.

o Ban Xây Dựng Kế Hoạch được Ban Giám Đốc phê duyệt Kế hoạch Chiến
lược 2016-19 và Kế hoạch Hỗ trợ Thực hiện.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 650 đơn.
o Ban Sắp Xếp Từ Khóa xem xét lại toàn bộ quá trình tuyển dụng của Ban

để bao gồm một bài đánh giá và một nhóm sắp xếp ít người hơn.
o Ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng gửi bản khảo sát Still Willing to Serve

(Vẫn Sẵn sàng Phục vụ) tới tất cả nhân viên và tình nguyện viên của
OTW.
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Tháng 11

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được hơn 400 đơn.
o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có sáu bản phát hành phần mềm

trong bảy đợt triển khai (0.9.87 – 0.9.93), ra mắt chế độ phê duyệt bình
luận và giải quyết các vấn đề khác.

o Ban Bầu Cử tổ chức cuộc bầu cử ban Giám Đốc năm 2015. Thành viên
ban Giám đốc đắc cử Matty Bowers và Atiya Hakeem có kế hoạch nhậm
chức ngày 1 tháng 12 năm 2015.

o Thành viên ban Giám Đốc Andrea Horbinski, Soledad Griffin, Jessica
Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier, và M.J. MacRae tuyên bố từ chức, có
hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2015.

o Ban Bầu Cử công bố số liệu thống kê cho cuộc bầu cử năm 2015.
o Ban Pháp Luật quảng bá Internet Voice Tool (Công cụ Tiếng nói Internet)

của Save the Link Coalition (Liên Minh Cứu Đường Link) nhằm thu thập
thông tin phản hồi cho Ủy ban châu  u về dự luật bản quyền châu  u.

o Ban Pháp Luật nộp bản amicus (bạn của tòa án) yêu cầu Tòa Phúc thẩm
Hoa Kỳ cho Khu vực số 9 củng cố quyết định của tòa trong vụ Lenz v.
Universal rằng người giữ bản quyền phải xem xét quyền sử dụng hợp lý
trước khi gửi thông báo tháo gỡ trang web của DMCA.

o Ban Pháp Luật hợp tác với Electronic Frontier Foundation (Tổ chức Biên
giới Điện tử) và Comic Book Legal Defense Fund (Quỹ Bào Chữa Luật
Pháp về Truyện Tranh) nộp bản amicus yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giải
quyết bất đồng giữa các tòa án Hoa Kỳ về câu hỏi khi nào Luật Sửa đổi
Hiến pháp Thứ Nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho phép sử dụng tên,
biểu hiện bề ngoài, hay danh tính của người khác mà không ảnh hưởng tới
quyền công bố của người đó.

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) công bố tiếp nhận Wolf and Hound (Chó sói
và Chó săn), một kho tàng của fandom Harry Potter, vào AO3.

o Ban Xây Dựng Kế Hoạch công bố Kế hoạch Chiến lược 2016-19.
o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 579 đơn.

Tháng 12

o Ban xử lý Lạm Quyền nhận được 350 đơn, kết thúc năm 2015 với tổng số
4550 đơn.
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o Ban Truy Cập, Thiết Kế, và Công Nghệ có ba bản phát hành phần mềm
trong sáu đợt triển khai (0.9.94 – 0.9.99), bao gồm một bản nâng cấp cho
Rich Text Editor (Trình Biên tập Văn bản Giàu Tính chất), chế độ cho phép
từ chối quà tặng tác phẩm của fan, và một số cải thiện hiệu suất vô hình
khác.

o AO3 kỷ niệm 2 triệu tác phẩm của fan và 20.000 fandom trong kho tàng.
o Ban Giám Đốc bổ nhiệm ba ứng cử viên chưa đắc cử được nhiều phiếu

nhất trong cuộc bầu cử tháng 11, Alex Tischer, Katarina Harju và Aline
Carrão vào các ghế trống do Jessica Steiner, Margaret J MacRae và
Soledad Griffin từ chức hai năm trước khi mãn nhiệm. Bổ nhiệm có hiệu
lực ngay lập tức.

o Ban Quản Lý Chính Sách đưa ra một số thay đổi nhỏ trong Điều Khoản
Dịch Vụ của AO3 và các câu hỏi thường gặp có liên quan nhằm làm rõ
chính sách bảo mật và chính sách tách riêng tác phẩm.

o Dự án Fanhackers được cơ cấu lại, giải thể ủy ban. Blog của Fanhackers
thuộc quản lý của ban Truyền Thông, và Fan Studies Bibliography (Tài
liệu Tham khảo Nghiên cứu về Fan) thuộc quản lý của ban Biên Tập Báo.

o Ban Pháp Luật trình ý kiến trả lời kêu gọi ý kiến của Ủy ban châu  u về
diễn đàn trực tuyến, trung gian trực tuyến, và điện toán đám mây, nhấn
mạnh sự nguy hiểm của việc viết luật dựa trên giả định sai lầm rằng tất cả
các diễn đàn và trung gian trực tuyến đều là các đơn vị thương mại lớn.

o Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật nhận được 708 đơn, kết thúc năm 2015 với tổng số
8328 đơn.

o Dự án Open Doors (Cửa Mở) công bố tiếp nhận WesleyFanfiction.net, một
kho tàng truyện thuộc Buffyverse, và Innocent Lies (Lời Nói Dối Ngây
Thơ), một kho tàng tác phẩm về Alexis Denisof, vào AO3.

o Ban Sắp Xếp Từ Khóa chính thức hóa quy trình cho người sắp xếp công bố
những thay đổi đáng kể về phương cách sắp xếp từ khóa trong fandom
của người sắp xếp đó.

o Ban Sắp Xếp Từ Khóa chuẩn hóa fandom thứ 20.000 trên AO3.
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TIẾP TỤC PHỤC VỤ FAN:
Các Bước đệm cho Năm 2016

Ngoài việc tiếp tục thực hiện sứ mệnh của chúng tôi thông qua các dự án và
nhóm làm việc, các ưu tiên chính cho OTW trong năm tới sẽ là xem xét và tinh
giản thiết lập nội bộ và cải thiện hiện diện mạng của chúng tôi, để các thành tựu,
cấu trúc, và công việc của chúng tôi được rõ ràng và minh bạch hơn.

Chúng tôi đang lên hoạch làm việc về các lĩnh vực cụ thể sau:

o Cấu trúc tốt hơn cho việc tổ chức và quản lý tài chính, tạo ra các thủ tục
theo các phương pháp tối ưu về kế toán, xử lý tài khoản, và báo cáo tài
chính cho các bên liên quan bên trong và bên ngoài tổ chức.

o Đánh giá quá trình bầu cử và văn bản dưới luật nhằm đảm bảo tính khách
quan và độ minh bạch trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

o Xem xét toàn bộ hiện diện mạng của OTW, bắt đầu bằng việc di chuyển
trang chủ tới địa chỉ mới.

o Hỗ trợ một cấu trúc mới cho tất cả các dự án của OTW nhằm giúp phát
triển và đạt được mục tiêu dự án.

Hướng tới tương lai, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các ủy ban dự án nhằm
giúp cải thiện quy trình làm việc và thiết lập các nhu cầu và mục tiêu của họ từ
nay về sau. Chúng tôi cũng đang nhắm đến việc thành lập một ban cố vấn cho
OTW trong tương lai xa hơn, và đánh giá tìm hiểu cơ cấu hoạt động tối ưu để
OTW và các dự án tiếp tục phát triển.
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TÀI CHÍNH

Organization for Transformative Works (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển
Hóa)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TỔNG CỘNG

Tới ngày 31 tháng
12 năm 2015

Tới ngày 31 tháng
12 năm 2014

TÀI SẢN

  Tài sản Lưu động

    Tài khoản Ngân hàng

      Tài khoản thanh toán 412,182.38 278,433.34

      PayPal 12,673.46 12,671.34

      PayPal 2 1,377.39  11,300.51

    Tổng cộng Tài khoản Ngân hàng $426,233.23 302,405.19

    Các khoản phải thu

      Các khoản phải thu 0.00 0.00

    Tổng cộng Các khoản phải thu 0.00 0.00

    Tài sản Lưu động Khác

      Các thẻ tín dụng phải thu 5,184.76

      Tài sản Lưu động Khác 300.00 300.00
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      Tài sản chưa Phân loại 106.00

    Tổng cộng Tài sản Lưu động Khác $5,590.76 $300.00

  Tổng cộng Tài sản Lưu động $431,823.99 $302,705.19

  Tài sản Cố định

    Máy móc và Thiết bị 198,978.89 127,804.54

      Khấu hao 3,791.68 3,791.68

    Tổng cộng Máy móc và Thiết bị $202,770.57 $131,596.22

  Tổng cộng Tài sản Cố định $202,770.57 $131,596.22

  Tài sản Khác

    Tài sản Dài Hạn Khác 10,088.92 10,081.82

  Tổng cộng Tài sản Khác $10,088.92 $10,081.82

TỔNG CỘNG TÀI SẢN $644,683.48 $444,383.23

NGUỒN VỐN

  Nợ phải trả

  Nợ ngắn hạn

    Các khoản phải trả

      Các khoản phải trả (A/P) 1,889.14

    Tổng cộng các khoản phải trả $1,889.14 $0.00

    Tổng cộng Nợ ngắn hạn $1,889.14 $0.00

  Tổng cộng Nợ phải trả  $1,889.14  $0.00

  Vốn chủ sở hữu
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    Số dư đầu kỳ 0.00 0.00

    Lợi nhuận chưa phân phối 444,383.23 252,849.66

    Thu nhập thuần 198,411.11 191,533.57

  Tổng cộng Vốn chủ sở hữu $642,794.34 $444,383.23

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN $644,683.48 $444,383.23

Tất cả các khoản tiền đều được thể hiện bằng đồng Đô Mỹ.

BÁO CÁO LÃI LỖ

TỔNG CỘNG

Tháng 1 - tháng
12 năm 2015

Tháng 1 - tháng 12
năm 2014 (Năm

trước)

Thu nhập

  Thu nhập phi lợi nhuận 348,457.92 298,543.92

Tổng cộng Thu nhập $348,457.92 $298,543.92

Chi phí

  Chi phí cho ADT 99  4,721.35

  Phí ngân hàng 1247.49 520.00

  Chi phí Tài chính 12,876.83 1,247.49

  Chi phí Gây quỹ  13,741.11 16,884.77

  Chi phí Bảo hiểm  5,312.25 2,433.24

  Chi phí Văn phòng/Hành chính
chung

 2,161.06 9,577.35



BÁO CÁO NĂM 2015 CỦA OTW 25

  Chi phí Quản lý Dự án 7,280.90 6,965.27

  Chi phí Điều hành Hệ thống 81,526.63 47,377.66

  Thuế & Giấy phép  60.00 60.00

  Chi phí Đi lại  18,758.27 18,355.21

  Chi phí Ăn uống Đi lại 3,344.14 160.68

  Chi phí Nhận Tiền Thanh toán trước  1,793.48

Tổng cộng Chi phí  $148,201.16 $107,043.53

Thu nhập thuần từ hoạt động  200,256.76 191,500.39

Thu nhập khác

  Thu nhập từ Lãi suất  7.10 18.18

Tổng cộng Thu nhập khác $7.10 $18.18

Chi phí khác

  Khớp tài khoản chênh lệch  1,852.75 -15.00

Tổng cộng Chi phí khác $1,852.75 $-15.00

Thu nhập thuần khác 1,845.65 33.18

Thu nhập thuần $198,411.11 $191,533.57

Tất cả các khoản tiền đều được thể hiện bằng đồng Đô Mỹ.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Sắp xếp và Tóm tắt các Chính sách Kế toán Quan trọng

Tổ chức: Organization for Transformative Works (OTW) (Tổ Chức cho các Tác
Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận loại 501c3 thành lập tại
Delaware. OTW được thành lập bởi fan nhằm phục vụ lợi ích của fan bằng cách
hỗ trợ truy cập và bảo tồn lịch sử tác phẩm của fan và văn hóa fan dưới nhiều
hình thức. OTW là một nỗ lực hợp tác được khởi xướng và thúc đẩy bởi fan, cho
fan.

Cơ sở Trình bày: Các báo cáo tài chính đi kèm được trình bày theo phương cách
kế toán có sửa đổi trên cơ sở dòng tiền.

Trình bày Báo cáo Tài chính: Thông tin về tình hình và hoạt động tài chính được
phân loại vào hai lớp tài sản ròng: tài sản ròng không giới hạn, tài sản ròng có
giới hạn tạm thời, và tài sản có giới hạn vĩnh viễn. Hiện tại, tất cả tài sản được
phân loại không giới hạn. Ngoài ra, chi phí được phân loại thành chi phí dịch vụ
và chi phí hỗ trợ.

Tiền và các khoản tương đương tiền: OTW duy trì số dư tiền mặt trong hạn mức
bảo hiểm liên bang. Tổ chức không nắm giữ khoản tương đương tiền nào.

Sử dụng Ước tính: Để lập báo cáo tài chính theo nguyên tắc kế toán được chấp
nhận chung, nhóm quản lý phải đưa ra các ước tính và giả định có ảnh hưởng tới
lượng tài sản và nợ phải trả, công khai các tài sản và khoản nợ tiềm năng tại thời
điểm lập báo cáo tài chính, và số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong kỳ
báo cáo. Số liệu thực tế có thể khác với số liệu ước tính.

Quyên góp: OTW coi mọi quyên góp vô điều kiện như thu nhập trong thời gian
nhận quyên góp. Quyên góp được ghi nhận là hỗ trợ không hạn chế, tạm thời
hạn chế, hay hạn chế vĩnh viễn tùy theo người quyên góp có hạn chế gì không
và/hoặc bản chất hạn chế như thế nào. Tất cả các khoản quyên góp đều được coi
là không hạn chế trừ khi được người quyên góp yêu cầu hạn chế cụ thể.

Dịch vụ Đóng góp Miễn phí: OTW không đưa ra giá trị cho hoạt động tình
nguyện trong báo cáo hoạt động.
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Phí Thành viên: Lệ phí thành viên được coi là doanh thu dựa trên kỳ hạn thành
viên được lệ phí cho phép.

Phân bổ Chi phí theo Chức năng: Chi phí cung cấp các chương trình khác nhau
và các hoạt động khác của tổ chức được tổng kết theo chức năng trong báo cáo
hoạt động. Theo đó, một số chi phí có thể được phân bổ tới các chương trình và
dịch vụ hỗ trợ đã hưởng hỗ trợ từ chi phí đó.

Thuế thu nhập: OTW là một tổ chức phi lợi nhuận loại 501c3 được miễn thuế
thu nhập Liên bang và Tiểu bang theo quy định tương ứng của mục 501c3 của
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và mục 1902(b)(6), Điều 30 của Bộ Luật Thuế Bang
Delaware. Như vậy, không có khoản dự phòng cho thuế thu nhập nào được ghi
nhận trong các báo cáo tài chính này.

Rủi ro Tập trung Tín dụng: OTW duy trì số dư tiền mặt tại một ngân hàng. Các
tài khoản ngân hàng được Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ bảo hiểm
tới 250.000 USD.
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OTW / NHIỆM VỤ, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra bởi fan nhằm phục vụ lợi ích của
fan bằng cách đảm bảo quyền truy cập và bảo tồn lịch sử của các tác phẩm và
các văn hóa đa dạng của fan. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm của fan có thể
được chuyển hóa, và chúng tôi tin vào sự hợp pháp của các tác phẩm đó.

OTW đại diện cho một thông lệ của tác phẩm chuyển hóa được dựa trên một nền
văn hóa chủ yếu gồm nữ giới. OTW sẽ giữ gìn lịch sử đó trong khi theo đuổi
nhiệm vụ của mình và ủng hộ những cách thể hiện mới và chưa được phổ biến
trong fandom.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hướng tới một tương lai mà sự hợp pháp và chuyển hóa của tất cả các
tác phẩm của fan đều được công nhận. Chúng tôi bảo vệ công việc của mình khỏi
sự lợi dụng thương mại và thử thách pháp lý một cách chủ động và sáng tạo.
Chúng tôi bảo tồn kinh tế, giá trị, và sự biểu đạt sáng tạo của fan bằng cách bảo
vệ và khích lệ các fan, các tác phẩm, các bình luận, lịch sử và các đặc tính của
mình, trong khi cung cấp sự tiếp cận rộng mở nhất có thể tới hoạt động của fan.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

o Chúng tôi coi trọng các tác phẩm chuyển hóa và những cộng đồng sáng
tạo ra chúng, bào gồm các phương tiện truyền thông, truyện về người
thật, anime, truyện tranh, nhạc, và video.

o Chúng tôi coi trọng việc mình là một cộng đồng chủ yếu gồm phụ nữ, với
một lịch sử sáng tạo và bình luận phong phú.

o Chúng tôi coi trọng hệ thống hoạt động chủ yếu gồm các tình nguyện viên
của mình, và văn hóa trao tặng của fandom đã công nhận và tán dương
các giá trị thông qua vô số các hoạt động đa dạng.

o Chúng tôi coi trọng việc mở rộng truy cập tới các hoạt động của fan nhiều
nhất có thể cho tất cả những người muốn tham gia.
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o Chúng tôi coi trọng sự đa dạng vô hạn với vô vàn cách phối hợp. Chúng tôi
coi trọng tất cả các fan liên quan đến tác phẩm chuyển hóa, bất kể chủng
tộc, giới tính, văn hóa, thiên hướng tình dục, hay khả năng của họ. Chúng
tôi coi trọng sự giao tiếp và trao đổi không bị cản trở của các ý tưởng và
văn hóa fan, đồng thời cố gắng tránh sự đồng nhất hay sự tập trung hóa
fandom.



BÁO CÁO NĂM 2015 CỦA OTW 30

VỀ OTW / CHÚNG TÔI LÀ AI

OTW được điều hành bởi fan và dành cho các fan. Các thành viên trong ban
Giám Đốc đều tham gia fandom, cũng như hơn 100 nhân viên và vô số tình
nguyện viên trong các ban của chúng tôi.

BAN GIÁM ĐỐC

Matty Bowers (Chủ tịch) đã biết đến fandom từ tháng 5 năm 1998, tuy nhiên cô
ấy không thực sự tham gia cho đến năm 2001. Những fandom đầu tiên của cô là
Highlander và Buffy, nhưng cô nhanh chóng tham gia nhiều fandom khác. Hiện
tại, cô ấy là fan của mọi fandom; cô sẽ đọc bất kể tác phẩm dài nào của bất kỳ
fandom nào! Matty chủ yếu chỉ theo dõi fandom vào những năm đầu tiên, nhưng
cô đã dần dần đóng góp cho những dự án của fan, như là tin tức và các cộng
đồng giới thiệu tác phẩm. Do sự tò mò và hấp dẫn tới những tin đồn về một nơi
mà fandom có những máy chủ của riêng mình, Matty đã giúp OTW sắp xếp từ
khóa khi tổ chức kêu gọi tình nguyện viên vào năm 2009. Từ khi đó, cô ấy đã
tham gia các ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật, ban Thu Thập Tư Liệu của AO3, và ban xử lý
Lạm Quyền. Matty đã tốt nghiệp với một bằng trong ngành Giáo Dục, và đã dạy
học hơn 10 năm trước khi chuyển sang một công việc trong ngành tin. Hiện tại,
cô là một nhà quản lý cho một doanh nghiệp địa phương, và hỗ trợ kỹ thuật cho
nhiều bạn bè và thành viên trong gia đình mình khi rảnh.

Aline Carrão có bằng Luật từ Universidade de Juiz de Fora (Brasil). Cô đã làm
việc trong ngành bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngành luật công dân,
và hiện tại cô đang tiếp tục học tập để trở thành một công chức nhà nước. Cô đã
khám phá ra fandom khi Harry Potter bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới, và từ đó
không bao giờ rời đi. Bạn có thể tìm thấy Aline dưới tên fandom LilyC trên AO3
và Tumblr. Cô tham gia OTW từ năm 2013 và dần dần cũng tham gia những bộ
phận khác của tổ chức. Hiện tại, Aline là nhân viên trong ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và
ban Phiên Dịch. Trong ban Hỗ Trợ, cô đã tiếp nhận các lo lắng, câu hỏi và phản
hồi của người dùng, và trong ban Phiên Dịch, cô quản lý hơn 150 tình nguyện
viên và đã hoàn thành các dự án với thời khóa biểu chặt chẽ, trong một môi
trường liên lạc không ngừng và hiệu quả.
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Atiya Hakeem (Thủ quỹ) đã tốt nghiệp với bằng sinh học tại California Institute
of Technology, và sau đó đã học bằng tiến sĩ ở University of Hawaii trong ngành
khoa học y sinh. Cô từng là nhà sinh học thần kinh cho Caltech và đã nghiên cứu
về bệnh rối loạn tự kỷ và nhận thức xã hội trong nhiều năm, và gần đây đã quay
trở lại Hawai. Hiện tại, cô là tình nguyện viên làm việc với những chú thú ăn kiến
ở sở thú Honolulu. Atiya đã luôn coi fandom như một giải thoát và một cách biểu
lộ sự sáng tạo của mình, và đã quan tâm đến những fandom như Star Trek, bóng
chày, kỷ nguyên tàu buồm, Hawaii Five-O, và anime, và điều này đã giúp cô trở
thành nhân viên của Anime Expo và AX New York. Cô đã tham gia ban Hỗ Trợ Kỹ
Thuật của AO3 với tư cách tình nguyện viên vào năm 2012 và đã trả lời khoảng
5,000 câu hỏi từ khi đó. Mong muốn giúp đỡ hoạt động của AO3, cô đã tham gia
nhóm thử mã của AD&T (ban viết mã và thiết kế cho Kho Tàng Lưu Trữ), và hiện
tại cô là trưởng tiểu ban Đảm Bảo Chất Lượng và Thử Mã. Atiya cũng đã tham
gia các nhóm Thay Đổi Hạng Mục và Khảo Sát.

Katarina Harju là một người Phần Lan nói tiếng Thụy Điển đang học ngành
Công Nghệ Thông Tin. Trước đó, cô đã làm nghề kế toán trong nhiều năm. Sau
khi đọc về fandom trong một tạp chí (và cô sẽ mãi mãi biết ơn cuốn tạp chí cô
đọc khi đang buồn chán), cô đã bắt đầu tìm hiểu về fandom vào năm 2000.
Katarina đã tạo ra các tác phẩm cho nhiều fandom, và đa số vẫn nằm trên trang
AO3 của cô. Vào một lúc nào đó, cô đã bắt đầu hứng thú với truyện đọc, và hiện
tại cô vẫn viết fic, ghi âm truyện đọc và thỉnh thoảng cũng làm một số món đồ
thủ công (tuy không được thường xuyên như cô mong muốn). Katarina đã theo
dõi công việc của OTW từ những ngày đầu, và đã bắt đầu tham gia ban Phiên
Dịch vào năm 2013. Vào năm 2014, cô gia nhập đội sắp xếp từ khóa, và hiện
cũng đang là thành viên của ban xử lý Lạm Quyền.

Alex Tischer (Thư ký), hoặc DrMedVet, là một bác sĩ thú y cấp cứu. Alex lớn lên
ở Đức và hiện sống ở Vương Quốc Anh. Alex đã tham gia fandom từ trước năm
2000 và đã đổi nhiều fandom để có thể liệt kê hết ở đây. Hiện tại, những fandom
chính là Rivers of London, Person of Interest và Mad Max: Fury Road. Alex là
thành viên của OTW liên tục từ năm 2008 và tham gia nhiều hoạt động tình
nguyện. Ngoài những fandom truyền thông, Alex cũng đam mê thế giới thể thao
- bao gồm nhiều cộng đồng nhỏ giống fandom một cách bất ngờ. Khi không làm
việc với động vật, Alex hay leo núi và chạy địa hình, thường xuyên gần bằng việc
theo dõi các phương tiện truyền thông.
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CÁC CỰU THÀNH VIÊN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

2015
o Eylul Dogruel
o Soledad Griffin
o Andrea Horbinski
o M.J. MacRae
o Cat Meier
o Jessica Steiner

2014
o Franzeska Dickson
o Anna Genoese
o Nikisha Sanders

2013
o Julia Beck
o Maia Bobrowicz
o Ira Gladkova
o Kristen Murphy

2012
o Francesca Coppa, PhD
o Naomi Novik
o Jenny Scott-Thompson

2011
o Rachel Barenblat
o Hele Braunstein
o Sheila Lane
o Allison Morris

2010
o Naomi Novik
o Rebecca Tushnet, JD
o Elizabeth Yalkut

2009
o KellyAnn Bessa
o Susan Gibel, JD

2008
o Cathy Cupitt, DCA
o Michele Tepper, PhD
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Hãy đọc thêm về các cựu Giám đốc của chúng tôi:
http://www.transformativeworks.org/giam-doc-danh-du/?lang=vi

Hãy đọc thêm về các ban làm việc của chúng tôi:
http://www.transformativeworks.org/cac-ban-lam-viec/?lang=vi

BAN LÀM VIỆC

Ban Xử Lý Lạm Quyền
Ban Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3
Ban Truyền Thông
Ban Phát Triển và Hội Viên
Ban Bầu Cử
Ban Fanvideo và Truyền Thông Đa Phương Tiện
Ban Tài Chính
Ban Quốc Tế Hóa và Tiếp Cận Cộng Đồng
Ban Biên Tập Báo
Ban Cửa Mở
Ban Xây Dựng Kế Hoạch
Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Ban Điều Hành Hệ Thống
Ban Sắp Xếp Từ Khóa
Bạn Phiên Dịch
Ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng
Ban Xây Dựng, Thiết Kế và Phát Triển Web
Ban Bách Khoa Toàn Thư

NHÓM LÀM VIỆC

Nhóm Quản Lý Chính Sách


