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ها استمارة      الموافقة عىل أخذ الصور ونشر

 
 

ام منظمة جيش الخالص )  ز    . ( بسالمتك وعافيتك Salvation Armyالت 
ام والتقدير والتشجيع لتحقيق   م بضمان توفتر بيئة آمنة وشاملة لألطفال والكبار بحيث يشعرون باألمان واالحتر ز منظمة جيش الخالص تلتر

 .إمكاناتهم الكاملة
 

 تعليمات للوالدين/ األوصياء  
ا كتابًيا من الوالدين/ الوصي عىل الطفل أو الشخص البالغ الضعيف الستخدام الصور أو مقاطع  

ً
تتطلب منظمة جيش الخالص إذن

مقاطع الفيديو الذي التقط له عىل  الفيديو. يجب عىل الوالدين/األوصياء قراءة هذه االستمارة وتعبئتها إلعطاء اإلذن بمشاركة الصور أو 
 .النحو المحدد أدناه وبما يتوافق مع إشعار الخصوصية الخاص بمنظمة جيش الخالص 

 

ا من الطفل/ الشخص البالغ الضعيف
ً
 .سيتم طلب الموافقة اللفظية أيض

 
 

 

ها:   الهدف من نشر
 

ح  :موقع النشر المقت 
 

 ☐     فيديو  ☐ صورة   نوع التصوير: 

 

 :  مدة النشر
ة المحددة )  ي نهاية الفتر

 (ستتم إزالة الصورة/الفيديو فز
 

 كنيسة اسم ال  

نامج    اسم التر

 الشخص البالغ  اسم الطفل/  

 الوص    اسم الوالد)ة(/   رقم االتصال 

 ☐ ال      ☐نعم

فيديو  أي صور أو مقاطع  بنشر جيش الخالص تقوم منظمة   فلن إذا كانت اإلجابة بنعم،  
اًما بأمر المحكمة.  ز  لهذا الطفل/الشاب التر

محكمة يتعلق بهذا  من ال هل هناك أمر 
 الطفل/الشاب؟

 

ي يستخدام باجيش الخالص لمنظمة اإلذن  منح أ
ي المنشورات و ظهر  الصور التر

قد يشمل و العالقات العامة. الخاصة بنشطة األ فيها طفىلي فز
ي الوسائط 

نت ومنصات الوسائط االجتماعية الرسمية. لقد قرأت  اإلعالمية ذلك االستخدام فز ي ذلك اإلنتر
ونية، بما فز إشعار  المطبوعة واإللكتر

ي  الخصوصية والموافقة
 وأوافق عليه.  ه الوثيقةمن هذ 3الصفحة الموجود فز

 
 ____________________ التاري    خ:    ____________________________________  : الوص   توقيع الوالد)ة(/ 

 
 

ي ستخدام باجيش الخالص لمنظمة اإلذن  منح أ
ي المنشورات و أظهر  الصور التر

قد يشمل ذلك  و العالقات العامة. الخاصة بنشطة األ فيها فز
ي الوسائط 

نت ومنصات الوسائط االجتماعية الرسمية. لقد قرأت  اإلعالمية االستخدام فز ي ذلك اإلنتر
ونية، بما فز إشعار  المطبوعة واإللكتر

ي  الخصوصية والموافقة
 وأوافق عليه. هذه الوثيقة من  3الصفحة الموجود فز

 
 

 ____________________  التاري    خ:   ______________ ______________________   : توقيع الطفل/الشخص البالغ
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ة  استمارة االستجابة والموافقة المستنتر
 

ُيرجى استخدام استمارة الموافقة عىل النشر هذه مع المشارك حسب االقتضاء. ضعوا دائرة حول الوجه الذي يطابق ما تشعروا به أو ضعوا  
 .لإلجابة عىل األسئلةدائرة حول الكلمات الموجودة ضمن اإلجابة أ، أو استخدم اإلجابة ب  

 

 السؤال  اإلجابة أ  اإلجابة ب 

 هل توافق؟ 

 
 

 ☐ال  ☐نعم

 

ما هو شعورك حيال التقاط صورة لك أو تصويرك  
 بالفيديو؟ 

 
 مستاء/حزين/ال أوافقأو غتر متأكد أو وافق أأو سعيد/ 

 

ي 
جيش  منظمة  سأل شخص يعمل فز

الخالص عما إذا كان بإمكانه التقاط 
هو  . ما  بالفيديو  أو تصويركة لك صور 

أو ة لك شعورك حيال التقاط صور 
 ؟ك بالفيديو تصوير 

 

 ☐ال  ☐نعم

 
 ال أوافق أو غتر متأكد أو وافق أأو 

جيش الخالص  قامت منظمة 
 بالتوضيح لك ب
 
يمكنك عدم  ه أن

صورة لك أو  ىل التقاط الموافقة ع 
 .تصويرك بالفيديو 
 هل هذا صحيح؟ 

 
 

     ☐ال أوافق   ☐أوافق 
 مستاءأو حزين/ غتر متأكد أو أو سعيد 

ما هو شعورك حيال استخدام  
منظمة عىل موقع الفيديو  صورتك/ 

ي  جيش الخالص 
ونز  ؟ اإللكتر

 

 
 

     ☐ال أوافق   ☐أوافق 
 أو سعيد أو غتر متأكد أو حزين/مستاء

ما هو شعورك حيال استخدام  
ي مجلة أو ملصق 

خاص  صورتك فز
جيش الخالص؟ بمنظمة   

 

 
 

    ☐ال أوافق   ☐أوافق 
 أو سعيد أو غتر متأكد أو حزين/مستاء

اإلذن جيش الخالص  ت منظمةطلب
ا من والدك 

ً
الوصي   / )والدتك( أيض

اللتقاط صورة لك أو تصويرك  
 ؟ذلكبالفيديو. ما هو شعورك حيال 

 

 
 أو سعيد أو غتر متأكد أو حزين/مستاء

جيش  تستخدم منظمة  قد ال  
الخاص   الفيديو الخالص صورتك أو 

ما هو شعورك حيال أو قصتك.  بك
 ذلك؟

  التاري    خ: 
 

 : توقيع الطفل أو الشخص البالغ

 Plan International Australia مؤسسة من ةمقتبس هذه االستمارة
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 الخصوصية والموافقةإشعار 
 
 

 يتّم استخدام هذه االستمارة كلما قمنا بجمع المعلومات الشخصية )والحساسة(. 
 

الية  -GO_LR_PRO) (APPs)يجب عليكم قراءتها باإلضافة إىل سياسة الخصوصية الخاصة بنا )مبادئ الخصوصية األستر
02_TPAC) .) 

 

اماتها بموجب   ز منظمة جيش الخالص هي منظمة غتر ربحية وتتعهد بالوفاء بالتر
. ندرك أهمية الخصوصية والوعي المجتمعي فيما  1988قانون الخصوصية للعام 

ي   يتعلق
بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها، والكشف عنها، وأمنها، والتر
قد نجمعها أثناء اضطالعنا بوظائفنا العديدة، ونفهم أن مشاركة المعلومات 
ي  
 بالنسبة للفئات السكانية التر

ً
الشخصية يمكن أن تسبب الُمشكالت، خاصة

، والتحرش، والتنمر القائم عىل العمر، أو ال  ز جنس، أو الهوية  عانت من التميتر
، أو اإلعاقة، أو الحمل، أو ثنائية الجنس، أو الحالة   الجنسية، أو التوجه الجنسي
ز أو سكان جزر مضيق   ي ذلك السكان األصليير

ي )بما فز
االجتماعية، أو التنوع الثقافز

 توريس(. 

 لنا بالنسبة مهمة  مخصوصيتك

نت عىليمكن العثور عىل سياسة الخصوصية الخاصة بنا عتى   الرابط اإلنتر
https://www.salvationarmy.org.au/privacy 

 
ي نحتفظ بها  عن  تضمن معلومات وت

كيفية الوصول إىل المعلومات الشخصية التر
خرق مبادئ الخصوصية  بسبب وتحديثها وعملية تقديم الشكاوى  معنك 

ي ن
الية وكيفية إدارتنا للشكاوى التر  .ستلمهااألستر

 

الخصوصية الخاصة بنا عىل  سياسة تضمن ت
 التفاصيل 

امنا  وهو خصوصية مخصص لمسائل ال لدينا مكتب  ز مسؤول عن ضمان التر
ي سياسة  ترد بسياسة الخصوصية الخاصة بنا. 

تفاصيل االتصال الخاصة بهم فز
 .ممتاحة الستخدامك هي  الخصوصية و 

 

  بمكتب
تقديم  ل واجد متالخصوصية نا المعنز

 مساعدة ال

ويدكم  نجمع  ز ي حدود المعقول لتر
ورية فز ي نعتقد أنها ضز

المعلومات الشخصية التر
ي نقدمها 

  ،هتضمن هذت. بالدعم المالئم الذي تحتاجونه من الخدمات التر
ي تزود

ي هذو المعلومات التر
ها إىل  ونوأي معلومات إضافية تقدمه االستمارة نا بها فز

د نحتاج إىل جمعها  ق  وأي معلومات إضافيةبطريقة اخرى موظفينا شفهًيا أو 
 .(عند االقتضاء )  منيابة عنكبالمن أطراف ثالثة  معنك 

 

 فقط  نحن نجمع ما نحتاجه 

ا عىل   ونتوافق ممن خالل تزويدنا بهذه المعلومات الشخصية، فإنك
ً
أيض

ألغراض تتعلق أو الكشف عنها  هذه المعلومات الشخصية لاستخدامنا  
ي نقدمها. لن نستخدم هذه 

المعلومات ألي غرض آخر دون  بالخدمات التر
 .بذلك أو يقتضيه  ما لم يسمح القانونم موافقتك

 

 لألغراض ذات الصلة  نا لها عىل استخدام ونتوافق

 فإنكم عىل هذه الوثيقة،  م بتوقيعك 
 

 تقرون بأنكم قرأتم وفهمتم هذه الوثيقة  ▪
 فهمتم أسباب جمعنا لمعلوماتكم الشخصية  ▪
ي يمكننا من  ▪

خاللها استخدام معلوماتكم الشخصية  فهمتم الطرق التر
 والكشف عنها 

توافقون عىل استخدامنا لمعلوماتكم الشخصية والكشف عنها كما هو  ▪
 موضح هنا

ي قدمتموها لنا حديثة  ▪
 المعلومات الشخصية التر

 
 تقرون بأن

 

 م فهمكم إقرار عىل توقيعك
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دة فيما   ▪
 
ة، ومحد تقرون بأن موافقتكم طوعية، وضيحة، ومستنتر

الحة لوقت محدود، ويمكن  يتعلق بالغرض الممنوحة ألجله، وص
 سحبها بسهولة. 

ي أقرب وقت ممكن إذا لم تعد هذه المعلومات الشخصية   ونتتعهد 
بإخطارنا فز

  كملمعلومات نا و/أو استخدام نا عىل جمع مسحب موافقتكقمتم ب سارية أو إذا  
 .الشخصية 

 

ت تفاصيلقوموا بإعالمنا    كمإذا تغتر

 
 


