
رضایتنامه برای استفاده از عکسها,تصاویر,نوشته هاو فعالیتهای دیگر در حوزه مدرسه

برای به نمایش گذاشتن کارهای مدرسه درمجامع عمومی نیازمند حمایت والدین و بچه ها هستیم
مانوشته ها وفعالیتهای بچه ها همانند عکسهارا در ساعات درسی وبه عنوان تجارب مدرسه معرض
نمایش می گذاریم .ازانجا که حق هر شخصی است که با خبر بشود و خودش تصمیم بگیرد,مستلزم
  تأیید و رضایت والدین و مربی می باشد.برای سهولت کار پیشاپیش رضایتمندی شما را خواهان

هستیم.ما با مسئولیت و دقت وهمکاری با فرزندان شما و همینطور نشان دادن          
عکسهاپرداخته ومشغول خواهیم شد.بدون رضایتمندی شما والدین طبیعتا  کار سخت خواهد شد .

 این مسأله ازادو داوطلبانه می باشد
 من/ما رضایت دارم/داریم که اطلعات فرزندم/فرزندمان

نام خانوادگی
تاریخ تولد

محل سکونت
که در چارچوب و محدوده مدرسه مورد استفاده واقع شود

عکسهای فرزندم/ فرزندمان برای کلس درس مثل  تقویمنامه تولد یاعکسهای کلسی

 عکسهای فرزندم/فرزندمان برای راهرو مدرسه و یا در محوطه مدرسه از جمله عکسهایی ازگالری
  هنری مدرسه ویا   فعالیتهای مدرسه و عکسهایی از خارج از مدرسه

نوشته ها ,رسمهاو کارهای بچه ها در اطلعات مدرسه که باید نام و اسم کلس نوشته شود

نوشته ها,رسمها و کارهای بچه ها برای مثال نمایش گذاشتن یک تکلیف از مسافرتهای یک روزه یا
 نوشتن نام شخص بدونمسابقات رقابتی درسایت اینترنتی مدرسه.که باید نام کلس ذکر شود

تهیه گزارش از کلس  بدون عکسهای تکی

در مجامع عمومی و یا در سایت های اینترنتی  عکسها ی تکی و واضح از فرزندم با نام و مشخصات
فردی انچام نخواهدو همچنین در نشریات ,تصویر فرزندم بصورت تکی و مشخصات فردی داده نخواهد
شد.و در پایان سال تحصیلی تمامی عکسها بر روی  به صورت س د در کلس درس آویزان شده
.عکسهایی از کارنووال و مسافرتهای کلسی و در آخر به صورت د فاو د به بچه ها داده خواهد شد

من/ما میتوانم/میتوانیم این توافقنامه را هر زمان پس بگیرم . با پس گرفتن این توافقنامه فرزند من /
 فرزند ما  هیچ مشکلی پیدا نخواهد کرد

                                                                                   
 محل

                                                                           
امضا 


