
     

 تصریح بموافقة
األخرى  األعمال / الخدمات وكاالت لتبادل المعلومات مع   

 
 إسم الطفل:  
 تاریخ الوالدة:  
  
 أنا أوافق على  

   
 

 بین األطفال و األولیاء والموظفین، حتى یتمكن طفلي من تلقي المتابعة الضروریِّة/ اإلحالة الالزمة  1إنشاء منصة تفاعل رقمیة 
 فیما یتعلق بـ : 

   

  
       

   أنا أوافق على  :    
فیما یتعلق ب: اإلتصال بالمؤسسات التي أعطیت اإلذن لھا ، حتى یتمكن طفلي من تلقّي المتابعة الضرورّیِة / اإلحالة الالزمة      

  
 أسمح بتقدیم المعلومات التالیة: 

 ☐ كل ما یعتبر ضروریا 
 ☐ معلومات محدودة. یمكن اإلبالغ عّما یلي: 

 
 
 

الوكاالت التي یمكن االتصال بھا:  على  ضع عالمة  
 ☐ روضة أطفال  ☐ خدمة رعایة الطفل 

 ☐ المدرسة  ☐ الطب النفسي لألطفال والمراھقین
 ☐ خدمة نفسیة تربوّیة  ☐ أخرى 

 ☐ المحطة الصحیة / خدمة الصحة المدرسیة   
 
  

----------------------------------------، أو حتى أسحبھا بنفسي.  ھذه الموافقة صالحة حتى     
 

 تاریخ   الولي 
 تاریخ   الولي 
    

 تم التوقیع على الموافقة بحضور    
 

_________________________________________________________________________________ 

   تكون الموافقة ساریة، یجب أن یكون الشخص (الولي) عارفا بما یوافق علیھ.حتّى 
  ھذا یعني أن ُمتلقي الخدمة قد تم إبالغھ بشكل كاف بالغرض (سبب الحصول على الموافقة) ، و بالمعلومات المضمنة في الموافقة ، وبتوضیح

سحب الموافقة.  لحظة وما ھي العواقب التي تحصل بسبب الموافقة. یمكن في أي استخدامھا حولحول من یمكنھ الحصول على ھذه المعلومات،   
یود قانونیة بخصوص الموافقة ال یمكن وضعھا جانبًا. ال یتمتع األطفال / المراھقون بنفس القدرة على فھم معنى إعطاء الموافقة أو عدم  قھناك   

). 22§  الصحیینمنحھا. إنھم لیسوا ناضجین بما فیھ الكفایة ، ویفتقرون إلى المعرفة والخبرة ، وبالتالي لیس لدیھم كفاءة الموافقة (قانون العاملین   
 

 يه عبارة عن جسل تفا�ل رمقي بني ا�ٔطفال وأٔولیاء ا�ٔمور واملوظفني. هيدف لتحسني اجلهود متعددة التخصصات بني اخلدمات ا�تلفة يف الب�یة ویوفر متابعة فردیة لٔ�طفال والش�باب ا��ن مه يف �ا�ة ��. 1


	إنشاء منصة تفاعل رقمية بين الأطفال و الأولياء والموظفين، حتى يتمكن طفلي من تلقي المتابعة الضروريِّة/ الإحالة اللازمة فيما يتعلق بـ :
	   : أنا أوافق على 
	معلومات محدودة. يمكن الإبلاغ عمّا يلي:
	ضع علامة على الوكالات التي يمكن الاتصال بها:

