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أهال بكم يف روضتنا 

الترصيح باملوافقة
بهدف استخدام الصور الشخصية و املعلومات املتعلقة بالشخص يف الروضة

نسخة واحدة خاصة باالبوين
نسخة واحدة خاصة بالروضة

اسم روضة االطفال 

برعاية من الجهة التالية 

)كتابة االسم و العنوان التفصييل(

الهدف، استحدام الصور الشحصية، و املعلومات املتعلقة بالشخص  و اعامل طفلكم بهدف العرض ضمن الروضة.
الصور الشخصية تتضمن الصور، املخططات، الرسومات و الرسوم بالفيديو، اليل تظهر طفلكم بشكل يسهل متييزه فيه.                                                                                           

هدفنا من ذلك
 توثيق رسومات وخطوات تعلم طفلك بوسائل مثل) مصنف التعلم و تدوين املالحظات و توثيقها(

 تاثيث غرف الروضة بشكل ابداعي بحيث تكون نشاطات مجموعات االطفال مفتوحة امام االهل و االطفال و جميع الزوار
 تصميم محفظة الجمع الخاصة بطفلك بشكل ابداعي و تزويدها بالصور

 تصميم املجلة الداخلية الخاصة بالروضة 
 عرض الفيديو اثناء اجتامع االهل

 
 

الترصيح باملوافقة اختياري. و يف حال مل تتم املوافقة او تم سحبها الحقا فلن تتعرضو الي مساءلة.                                                                        



االساس القانوين املعتمد عليه: اي عملية نرش يسمح بها حرصي،ا يف حال موافقة الشخص الذي تم رسمه او تصويره 
والفقرة للقانون رقم 22 املتعلق بحقوق املؤلفني و املبدعني للصور و اللوحات و الرسومات الفوتوغرافية قد نظم 

ذلك و يسمى اختصارا   
.)KunstUrhG(

املكان، التاريخ   
 

توقيع االبوين او. الوكيل القانوين

انا\ نحن

الكنية، االسم    

الشارع و رقم املنزل، الرمز الربيدي ،و اسم املنطقة   

الكنية، االسم    

انا او نحن موافقون، عىل ان اعامل و صور ابني او ابننا

الكنية، االسم، تاريخ امليالد

يتم حفظها و نرشها لالغراض الداخلية السابق ذكرها.

بعد خروج طفيل\طفلنا من الروضة

سيتم تسليمي \تسليمنا الصور ضمن حقيبة الجمع.

هذه املوافقة ميكن سحبها يف اي وقت.
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