
Persiska 

 ، کمون ______________________ "HLTآسايش "-يادگيری-فُرم موافقتنامه تندرستی  
مشارکت و همکاری مابين کودکستان/مدرسه، اداره خدمات اجتماعی،  واحد تندرستی دانش آموزان و مرکز  -

 KC  MBHVتندرستی/کلبه درمانی، مرکز مهارت و شايستگی درمانگاه مادران و کودکان،   

  ) ٢٠٠٩:۴٠٠قانون علنيت و محرمانگی امور (

  داره ديگر مانعی ايجاد نمی کند.بوده و با توجه به محدوديت های مندرج در آن ِصدق می کند و حفاظت محرمانگی برای آن فرد جهت در اختيار گذاردن مشخصات به يک فرد يا ا ١٢فصل موافقتنامه تصريح می کند که اگر يک فرد موافقت کند، با رعايت  ١٠فصل  ١ماده 
يک فرد موافقت کند که يک فقره مشخصات که برای از حفاظت از او محرمانه اعالم شده در اختيار فرد ديگری قرار  می کند که اگر مورد ديگری در اين قانون ذکر نشده باشد يک فرد می تواند محرمانگی جهت حفاظت خود را بطور کامل يا مقطعی لغو کند. اگرتصريح  ١٢فصل  ٢ماده 

  ه مربوطه موظف است هنگام ارائه مشخصات چنين تبصره ای را تعيين کند.راستقاده کند، ادا که اداره مربوطه يک تبصره محدود کننده تعيين کند که فرد دريافت کننده مشخصات حق نداشته باشد آنرا در اختيار غير قرار دهد يا از آنداده شود منحصراً به اين شرط 
   

   

                                                                                  
 
 

 
ما می خواهيم به فرزند/نوجوان شما و خانواده تان کمک و حمايت حتی االمکان هماهنگ ارائه کنيم. از اينرو   کودکستان/مدرسه،  واحد  

کودکان ناحيه  تندرستی دانش آموزان، اداره خدمات اجتماعی کمون و مرکز تندرستی/کلبه درمانی، مرکز مهارت و شايستگی درمانگاه مادران و 
بهداری ِوستِربوتن با يکديگر مشارکت و همکاری می کنند. مشخصات فرزند شما مشمول مقررات مختلف مندرج در قانون علنيت و محرمانگی  

) می گويد که مشخصات افراد نبايستی بطور اتوماتيک در اختيار ادارۀ ديگری قرار  ٢٠٠٩:۴٠٠امور است. قانون علنيت و محرمانگی امور ( 
صيل  داده شود. والدين می توانند يک موافقتنامه تسليم کنند تا محرمانگی امور لغو شود. مفهوم اين موافقتنامه آنست که مشخصات کودکستان/تح 

در مدرسه، وضعيت اجتماعی، تندرستی جسمی و روحی فرزند شما که معموالً محرمانه است می تواند از طرف مرکز تندرستی/کلبه درمانی،  
ارت و شايستگی درمانگاه مادران و کودکان و کودکستان/مدرسه، واحد تندرستی دانش آموزان و اداره خدمات اجتماعی در اختيار قرار  مرکز مه

داده شود تا ارائه کمک و حمايت هماهنگ به شما امکان پذير شود. مستند سازی در هريک از واحدهای مربوطه مطابق روند اداری و قوانين  
  شود.جاری انجام می 

 

                                                              لغو محرمانگی شامل افراد زير است  
  :نام و شماره شناسائی فردی کودک/نوجوان

   

                                                                  نام  کودک/نوجوان در ليست                                  درج است   
  مرکز تندرستی/کلبه درمانی مربوطه را بنويسيد                                

 

                                                             کودک/نوجوان به مدرسه                                      می رود                 
   کودکستان/مدرسه مربوطه را بنويسيد         

 
 " HLTآسايش "- يادگيری-واحد مشارکت کننده در زمينه تندرستی  

                                                               کودکستان/مدرسه و واحد تندرستی دانش آموزان  ☐  
 نام و عنوان شغلی از سوی واحد مربوطه تکميل شود                        

                                                                                            KC MBHVمرکز تندرستی/کلبه درمانی،  ☐
  نام و عنوان شغلی از سوی واحد مربوطه تکميل شود                                                           
                                                                                اداره خدمات اجتماعی ☐  

  تکميل شودنام و عنوان شغلی از سوی واحد مربوطه                      
   

 لغو محرمانگی برای هيئت اداری/واحد اداری زير ِصدق می کند و اطالع رسانی به والدين توسط فرد زير انجام شده است:   
                                           

 __________________________________________________________    _____________________________   
                                                                                                        نام و عنوان شغلی  د مربوطه                                           واح 

 

 من/ما والدين بدينوسيله موافقت می کنيم که مشخصات فرزندمان      ☐  

  " قرار داده شود. HLTآسايش "-يادگيری -از واحد اداری فوق در کمون اومئو در اختيار واحدهای مشارکت کننده در زمينه تندرستی           
  " و جلسات مشارکت مندرج زيرHLTآسايش "-يادگيری -لغو محرمانگی در جلسه مشارکت در زمينه تندرستی           
  ) ِصدق می کند. موافقت من فقط در مورد کودکستان/تحصيل در مدرسه،   SIPمطابق برنامه فردی هماهنگ شده (           
  وضعيت اجتماعی، تندرستی جسمی و روحی فرزندم ِصدق می کند که برای واحدهای          
  ترين وجه کمک کنند.مشارکت کننده الزم است تا بتوانند به فرزند/نوجوان من به به           
 من می توانم هر زمان که مايل باشم موافقتنامه خود را از طريق تماس با يکی از واحدهای يادشدۀ باال بازپس بگيرم.              

                                                              نام شهر، تاريخ:   

                                                                

 امضای پدر/مادر/سرپرست                                    نام بطور خوانا  

                                                                

 نام بطور خوانا امضای پدر/مادر/سرپرست                                      

                                                                

 امضای نوجوان مربوطه                                         نام بطور خوانا  

  
  يابند، منقضی می شود. سال از تاريخ امضای آن اعتبار دارد، يا وقتی اقدامات مربوطه خاتمه می  ١اين موافقتنامه حداکثر به مدت 



                                                                                  

  

 

 

   


