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استخدام الصور واللوحات والنصوص وغيرها من أعمال الطالب علي  بالموافقةإقرار 

 .في منشورات مدرستنا

 

نحن نحتاج فعلى دعم أولياء األمور و التالميذ، علينا االعتماد  لكي نتمكن من عرض أعمال مدرستنا للجمهور،

، رسومات أو نصوص أو أعمال أخري من التالميذ وكذلك صور تعرض شكل الحصص والحياة المدرسية إلى

 ؛ فلهذاكل شيء الحق "في صورته الشخصية" ولكن بما أن لكل شخص الحق في تحديد ملكيته الفكرية، وقبل

نرجو من حضراتكم منحنا فإننا هذا الصدد،  لتسهيل عملنا في. ونحتاج إلى إذن بالموافقة من ولي األمر قبل النشر

نحن  سنتعامل بمسئولية و احترام مع األعمال الخاصة بطفلكم وكذلك الصور التي  بالطبع،  . مقدًما إذنًا عاًما للنشر

على ، و في هذا الصدد صعبة للغاية بالنسبة لنا العالقات العامة ستصبح،لكن بدون مثل هذا التنظيم، يظهر فيها

 .، إال أنها اختيارية بالطبعالموافقة ستجعل العمل أسهل بكثير من أن مثل هذه الرغم

 أنا/ نحن موافق/ون علي أن المعلومات الواردة أدناه و المختارة عن طفلي 

 االسم:  

 تاريخ الميالد:         

 محل اإلقامة:  

 

 أن تستخدم في أعمال النشر الخاصة بالمدرسة  يمكن

 طفلنا في الفصل )على سبيل المثال في شكل نتيجة للتذكرة بأعياد الميالد أو صورة  تعليق صور لطفلي /

  .للصف(

 

  تعليق صور لطفلي / طفلنا في الممر أو داخل مبنى المدرسة )على سبيل المثال صورة فنية مجمعة أو

 .مجموعة صور لمشروع أو رحلة(

 

 

  ذكر االسم األول والصفنشر النصوص والرسومات وأعمال الطالب، وفيها يمكن. 

 

  مشروع أو رحلة أو مسابقة( على  عرضرسومات وأعمال الطالب )على سبيل المثال نشر نصوص و

  .أي  تفاصيل عن االسم ال تذكريمكن تسمية الصف، ولكن  للمدرسة، كما االلكترونيةالصفحة 
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 لنشرليست بغرض ار جماعية مع الصف و هذه الصور فردية أو صو في شكل صور عمل صور. 

 

  للمدرسة( صور يمكن فيها التعرف علي طفلي  االلكترونيةنشر )في كتيبات المعلومات أوعلى الصفحة

إلي أي طفل هي  هابوضوح، ولكن ال يتم ذكر أسماء أو علي حد أقصي يتم استخدام أسماء ال يمكن تحديد

 .تنتمي

  ،ولكن ال يتم ذكر أسماء أو علي حد نشر صور في الصحافة المحلية يمكن فيها التعرف علي طفلي بوضوح

 .أقصي يتم استخدام أسماء ال يمكن تحديد إلي أي طفل هي تنتمي

 

 /علي بوضوح ولكن ال تذكر فيها أي  تفاصيل عن االسم أو فقط  بعد  نشر صور يمكن فيها التعرف علينا

 .افقة صريحةموعلي الحصول 

 

 

  علي تالميذ الصف في نهاية السنة الدراسية بها مجموعة من الصور )صور من سي دي تسليم أسطوانة

 .الكرنفال ، والرحالت المدرسية، إلخ...(

 

 روض السيرك( وتسليمه إلى األطفال الذين شاركوا في هذه عمل دي في دي بعد نهاية أي فاعليات )مثل ع

 .الفاعليات

 

إذا كان الشخص الظاهر في الصور  ،نشر الصورل موافقة الحصول علي  عموًما التنازل عن نايمكنملحوظة: 

)مثل مهرجان  بها حشد من الناسمجرد "ملحق" بجوار مبنى أو منظر طبيعي أو إذا كانت هذه الصورة 

 .(.إلخ .. عيد القديس مارثينوس  جولة أوالمدرسة ،

 

 هذه الممنوحة في أي وقت، وعليه أال يتضرر طفلنا / طفلي بسبب رفض أو إلغاءيمكننا / يمكنني إلغاء الموافقة 

 .الموافقة

 

  _______________________ المكان،

 

 توقيع ولي األمر

 


