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رضایتنامه                                                                                                  

۱ نسخه برای والدین
۱ نسخه برای دفرت مهد

دادن این رضایتنامه داوطلبانه است. به خاطرامتناع از دادن رضایتنامه و یا پس گرفنت آن هیچگونه رضری متوجه شام نخواهد شد.

به کودکستان روزانه 
ما خوش آمدید 

 برای استفاده از تصاویر، اطالعات و کارهای فردی در مهد کودک

مرکز روزانه کودکان  

رشکت اداره کننده مهد  

)نام و آدرس کامل هر کدام را درج منائید(

در نظر دارد که عکس، اطالعات و کارهای مربوط به فرزند شام در داخل  مهد کودک را جمع آوری و آنها را درونی برای استفاده 
داخلی مهد  منترش کند. منظور از تصاویر مربوط به شخص در اینجا عکس، طرح ، نقاشی و یا  فیلم های ویدیوئی می باشند که 

کودکان  به صورت فردی در این تصاویر قابل تشخیص باشند.

ما از این طریق می خواهیم:
 آموزش و رسعت یادگیری فرزند شام را مستند کنیم )از طریق پورت فولیو)برنامه ای برای اندازه گیری، رتبه بندی( ، زیر نظرداشنت و 

از طریق مستند کردن این مشاهدات(،
 فضا و اتاق های مهد کودک را خالقانه بیارائیم و بازدید از فعالیت  گروه های کودکان مهد را برای بچه ها، پدر و مادرها و بازدید 

کنندگان از مهد ممکن سازیم،
 پوشه ای از کودک شام با عکس و تصاویر تهیه کنیم،

 مجله داخلی مهد را تهیه و صفحه آرائی کنیم،
 ویدئوکلیپ ها ی کوتاه  در جلسات مشرتک عرصانه والدین و پرسنل مهد نشان دهیم.

 
 



تعریف و اساس قانونی: اساسا انتشار بیرونی تصاویر به لحاظ قانونی  بر طبق ماده ۲۲ قانون حقوق انحصاری 
کارهای هرن تصویری و عکاسی زمانی مجاز است که کسانی که در عکس هستند اجازه  انتشار بیرونی آن را داده 

باشند.

من /  ما

امضای والدین یا رسپرست کودکشهر، تاریخ    

اسم فامیل ، اسم   

نام خیابان و شامره خانه، کد پستی ، شهر محل اقامت  

اسم فامیل ، اسم   

موافق هستم/ موافق هستیم که عکس ها و کارهای فرزندم/ فرزندمان

اسم فامیل، اسم، تاریخ تولد

برای مواردی که درباال برشمردیم،  جهت استفاده داخلی انتشار یابند و آرشیو و نگهداری شوند.

بعد از امتام دوره مهد فرزندم/ فرزندمان از مهد کودک

عکس های او به همراه پوشه مجموعه کارهایش به من/ به ما داده می شود.

این رضایتنامه را من می توانم هر زمان که بخواهم پس بگیرم.
ین رضایتنامه را ما می توانیم هر زمان که بخواهیم پس بگیریم.
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