
 
 
ي )هو  ا   و  استمارة الموافقة ه

ي ا   ل ت 
بلدية _____________ صحة تعليم أمان(،  اختصار لـل ت   

ن   - ، الروضة/المدرسة، الخدمات االجتماعية، الصحة المدرسية و بالتعاون بي  ي
/المستشفن الريفن رعاية األم والطفل. االختصاصي لمركز الالمركز الصحي  

 

 (2009:400) الرسية والوصول العام للمعلوماتقانون 
منع   §1 القسم الموافقة 10الفصل 

َ
ي ة  الرسية لحماية  الخصوصي ال ت

ن
ي ذلك القيود المنصوص عليها ف

ن
راىع ف

 
لطٍة أو شخٍص آخٍر إذا وافق صاحب العالقة عىل ذلك، وي  . 12الفصل  نقَل المعلومات إىل س 

ي هذا القانون.  إذا وافق الفرد عىل م § 2القسم  12الفصل 
ن
 ذلك ف

 
نص خالف

 
 عن الرسية المتعلقة به أو بها، ما لم ي

ً
 أو كليا

ً
ي إعادة توجيه شاركة هذا النوع من المعلومات الرسية ولكنه طلب أن تقوم يجوز للفرد أن يتنازل جزئيا

ن
ي ف

ٍظ يقّيد حق المتلف 
ُّ
المؤسسة بإدراج تحف

ظ عند تقديم المعلومات. 
ّ
ن هذا التحف   المعلومات أو استخدامها، ستقوم المؤسسة بتضمي 

 

 
الخدمات ، ، الصحة المدرسيةالبلدية المدرسة/الروضةلذلك تتعاون المؤسسات في  بأفضل صورة. اً وجيداً تزننريد أن نوفر البنكم )طفالً كان أو مراهقاً( وعائلتكم دعماً م

سري ة والوصول العام قانون ال قراراتلطفلكم  بيانات. تخضع في مقاطعة فستربوت ِّن ألما لرعايةالمركز االختصاصي المراكز الصحية/ المشافي الريفية، مع االجتماعية 

أخرى.  بإمكانك كولي  ألمر الطفل أن  حكومية مؤسسة أي مع لبيانات( يقول إنه ال يجوز تبادل هذه ا2009:400) سري ة والوصول العام للمعلومات. قانون الللمعلومات

تعليمه، وضعه االجتماعي، صحته النفسية والجسدية، والمشمولة في  /روضة طفلك بياناتأن الموافقة  هذه توقع على موافقة. تعني عن المعلومات بأن سري ةترفع ال
المركز االختصاصي  المشفى الريفي، /يز الصحكالمر إلى الصحة المدرسية، الخدمات االجتماعيةمدرسة/روضة البلدية،  يمكن ان تُرَسَل من قبل سري ةالعادة بقانون ال

القوانين المرعية.اإلرشادات و. يتم توثيق المعلومات حسب كل مؤسسة وضمن تنسيق الدعم المقد م لكملتمكننا من  األم والطفل لرعاية  
 

                                                    يخّص  سريّةرفع ال

 الشخصيورقمه يافع اسم الطفل/ال             

                                                            مسّجل لدى الطفل/اليافع 

  اسم المركز الصحي/المشفى الريفيأكتب               

                                                   يدرس فيالطفل/اليافع 

 المدرسة/الروضةأكتب اسم                 

 :مشتركة في هو إل تيات الالمؤسس

                                             والصحة المدرسية           مدرسة/روضة ☐

 ئة المهنية تُكتب من قبل المؤسسةالفسم واال                                  

                                                     األم والطفل المركز االختصاصي لرعايةالمركز الصحي/المشفى الريفي،  ☐

 سم والفئة المهنية تُكتب من قبل المؤسسةاال        

                                                                             الخدمات االجتماعية  ☐

 سم والفئة المهنية تُكتب من قبل المؤسسةاال                                                           

 

 ل:ب  من ق   االستمارةوقد أعطيت هذه التالية المذكورة المؤسسة يخص  سريّةرفع ال

                                         ______________ 

 االسم والفئة المهنية    المؤسسة

 

في برنامج المؤسسات المساهمة في مقاطعة فستربوتّن إلى من المؤسسة المذكورة أعاله  طفلنا بيانات بإعطاء، أن نسمح أولياء األمربصفتنا نحن /بهذا أوافق أنا ☐

موافقتي . ()إس أي بي المنسقة خطة الفرديةالحسب  ةالالحق اللقاءات المشتركةوكذلك ، في البرنامج هو إل تي شاركينالم اجتماعاتيخص  سريّةرفع ال. إل تي و  ه  

ابني /عدة طفليامسمن  المساهمة لتتمكنتحتاجها المؤسسات ، التي والجسديةصحة النفسية ال، الوضع االجتماعي، بالروضة/التعليمالخاصة طفلي  بياناتتشمل فقط 

 أفضل طريقة.ب المراهق

 حدى المؤسسات المذكورة أعاله.إبأتصل التراجع عن هذه الموافقة بأن في أي وقت يمكنني 

                                                  ، التاريخ بلدةلا

 اسم ولي األمر    توقيع ولي األمر

                                                                                                                                      

 اسم ولي األمر    توقيع ولي األمر 

                                                                                                                                          

 اسم اليافع                 توقيع اليافع المتعلق به األمر                                                          

                                                                                                                                                      

  . بين المؤسسات المشتركة راءاتإلجا إذا توقفت صبح الغية تأو ، هاعريخ توقي من تا كحد أقصى   واحدةة سنة الموافقة سارية لمدهذه 
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