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 (2009:400) م للمعلوماتالرسية والوصول العا قانون 
 ال  §1 القسم الموافقة 10 الفصل
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لذلك تتعاون المؤسسات في مقاطعة فستربوتّن المراكز الصحية/ المشافي الريفية،  بأفضل صورة. اً وجيداً تزننريد أن نوفر البنكم )طفالً كان أو مراهقاً( وعائلتكم دعماً م

قانون  قراراتلطفلكم  بيانات، الصحة المدرسية، الخدمات االجتماعية. تخضع __________بلديةألم والطفل وروضات/مدارس ا لرعايةالمركز االختصاصي 

أخرى.   حكومية مؤسسة أي مع لبيانات( يقول إنه ال يجوز تبادل هذه ا2009:400) سريّة والوصول العام للمعلوماتقانون ال. سريّة والوصول العام للمعلوماتال

تعليمه، وضعه االجتماعي، صحته النفسية  /روضة طفلك بياناتأن الموافقة  هذه عن المعلومات بأن توقع على موافقة. تعني سريّةبإمكانك كولّي ألمر الطفل أن ترفع ال
األم والطفل إلى مدرسة/روضة  لرعايةالمركز االختصاصي  يمكن ان تُرَسَل من قبل المركز الصحي/المشفى الريفي،  سريّةوالجسدية، والمشمولة في العادة بقانون ال

القوانين المرعية.اإلرشادات و. يتم توثيق المعلومات حسب كل مؤسسة وضمن تنسيق الدعم المقّدم لكمالبلدية، الصحة المدرسية، الخدمات االجتماعية لتمكننا من   
 

                                                    يخّص  سريّةلرفع ا

 ورقمه الشخصييافع 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

                                         ______________ 

 والفئة المهنيةاالسم     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 طفليامس من  المساهمة لتتمكنتحتاجها المؤسسات ، التي والجسديةصحة النفسية ال، الوضع االجتماعي، الخاصة بالمدرسة/الروضةطفلي  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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