
  

 اعالم موافقھ 
 لھ نورو ادارو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره 

 د ماشوم نوم:  
 د زٻږٻدنې نېټھ:  

    
 زه موافقھ کوم چې    

 

) جوړه کړي، تر څو  stafettloggد ماشومانو، د ھغوی د مېندو او پلرونو او ښوونکو تر منځ د ھمکارۍ یوه دیجیتال وسیلھ (
 پاملرنھ وشي او د الندې دالیلو لھ کبلھ یې د اړتیا پھ وخت کې اړوندو ادارو تھ معرفي کړي: زما ماشوم تھ اړینھ 

   

  
       

زه موافقھ کوم چې     
  

ه ھغو ادارو سره اړیکھ نیوالی شي چې زه یې دلتھ پھ اړه موافقھ کوم، تر څو زما ماشوم تھ اړینھ پاملرنھ وشي او د اړتیا پھ 
یلو لھ کبلھ اړوندو ادارو تھ معرفي کړي:  وخت کې یې د الندې دال  

   

  

 زه د الندې معلومانو د شریکولو اجازه ورکوم: 

 

  ☐ ګڼل کېږي ټول ھغھ معلومات چې مھم 

  ☐ یوازې محدود معلومات. د الندې موضاعاتو پھ ھکلھ معلومات ورکول کېدای شي: 
 
 
 

غوره کړئ چې لھ کومو ادارو سره د اړیکې نیولو اجازه ورکوئ: الندې  
 د ماشومانو د خوندي ساتنې اداره (باڼھ ورڼ) 

 
ن ړکتوو ☐  ☐ 

 ☐ ښوونځی  ☐  روحي ناروغیو څانګھد ماشومانو او ځوانانو د 
...........................................................   ې ر ادا نورې   څانګھ  مرستود ښوونیزو او روحي  ☐   ☐ 

 ☐  ...روغتیایي مرکز/د ښوونځي روغیتایي څانګھ

 

 نېټھ   مور 
 نېټھ   پالر 
    

پھ شتون کې السلیک شوې ده.  .......................................................................................: دا موافقھ د  
 
 

 مواففھ کوونکي باید الندې معلومات تر السھ کړي تر څو موافقھ د اعتبار وړ وي:

معلومات بھ لھ کومو ادارو سره شریکېږي، معلومات بھ څھ ډول کارول  د موافقې موخھ (ھدف)، پھ موافقې کې بھ کوم معلومات شامل وي، 
او د موافقې پایلې (عواقبت). موافقھ کوونکی کوالی شي خپلھ موافقھ بیرتھ واخلي. دا موافقھ ھغھ محدودیتونھ نشي لیری کوالی چې   کېږي

فقې پرتھ دې د ھغوی پھ ھکلھ ھر ډول معلومات لھ نورو سره  قانون ټاکلي دي؛ یعنې والدین نشې کوالی موافقھ وکړي چې د ماشومانو لھ موا
مھ ماده). ۲۲شریک شي (د روغتیایي کارکوونکو د چارو د قانون   

  

اخلم. ودا موافقھ تر .............................. نېټې او یا تر ھغې پورې اعتبار لري چې زه خپلھ مواففھ بیرتھ   
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