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 فرم رضایت و نشر تصویر

 

   

 
 

 . شم  ی ستیو بهز تی( به امنی)ارتش رستگار یآرم شنیتعهد سالو

کنند و  یاحترام، ارزش م ت،یکودکان و بزرگساالن فراهم کند که در آنجا، آنها احساس امن  یرا برا   ریامن و فراگ یطیمتعهد است مح  یآرم شنی سالو
 .شوند تا به توان باقوه کامل خود برسند یم قیتشو

 
 ه م یق/ نیمخصوص والد یهادستورالعمل

فرم   نیا دیبا هامیق/ن یدارد. والد ازین ریپذب یفرد بزرگسال آس  ایکودک  میاز والد/ق یکتب تیبه رضا دئوهایو ایها استفاده از عکس  یبرا  یآرم شنی سالو
به   یآرم شنیوسال ی خصوص میحفظ حر هیو بر اساس اطالع  ریشده مطابق با بخش زضبط  یدئویو ایها کنند تا اجازه دهند عکس ل یرا مطالعه و تکم 

 . اشتراک گذاشته شود
 

 گرفته خواهد شد. ریپذب یاز والد کودک/فرد آس ز ی ن یشفاه تیرضا
 
 

 

 هدف از نشر:
 

 سایت نشر پیشنهادی: 
 

 ☐      ویدیو ☐ عکس   : ریتصو نوع

 
 :نشرزمان  مدت

 (شود یدوره مشخص شده حذف م انیدر پا ویدیوعکس/) 
 

 کلیسا نام 

 برنامه  نام 

 فرد بزرگسال کودک/ نام 

 م یشماره والد/ق  شماره تماس 

 ☐ رخی      ☐ بله

دستور   تیرعا درکودک/فرد جوان را  نیاز ا ییدئویو ای ریگونه تصو چیه، سالویشن آرمی بله اگر
 . نخواهد کرددادگاه منتشر 

  ن یحکم دادگاه در مورد ایک  ایآ
 جوان وجود دارد؟ فردکودک/

 

  نیاستفاده شود. ا یروابط عموم یها تیات و فعالینشر یبرا سالویشن آرمی توسط  حضور دارد که دهم که در آنها فرزندم یاجازه م یر ی تصاو رایب من
  میحر  هیاعالمباشد. من  یاجتماع یرسانه ها یرسم یو بسترها  نترنتیاز جمله ا، یکی و الکترون یچاپ یممکن است شامل استفاده در رسانه ها

 .رمیپذ یو م  ام سند را خوانده ن یا 3صفحه در  تیو رضا یخصوص
 

 ____________________ :خیتار   ____________________________________  :فرد بزرگسال کودک/ یامضا
 

 

ممکن است  نیاستفاده شود. ا یروابط عموم یها تیات و فعالینشر یبرا سالویشن آرمی توسط   من در آن حضور دارمکه  یریدهم تصاو یاجازه م من
 باشد. یاجتماع یرسانه ها  یرسم یو بسترها نترنتیاز جمله ا ، یکیو الکترون یچاپ یشامل استفاده در رسانه ها

 
 

 ____________________ :خیتار   _________________________ ______________________   :میوالد/ق یامضا
 

  

 

 

 



2 |    Image Consent and Release Form 

        18/01/2022 
 

 آگاهانه  تیفرم پاسخ و رضا
 

دور  ای دیبکش ره ی که با احساس شما مطابقت دارد دا یدور چهره ا ای. د یکننده استفاده کنشرکت یفرم نشر در صورت مناسب بودن برا  نیلطفاً از ا 
 .دیپاسخ دادن به سؤاالت استفاده کن ی از پاسخ ب برا  ای  دیبکش رهیپاسخ الف را دا  ریکلمات ز 

 

 سئوال پاسخ الف پاسخ الف

 موافق هستید؟ 

 
 

 ☐خیر  ☐ بله 

شما ضبط شود چه    لمیف  ا ی عکس شما گرفته  نکه یاز ا
 د؟یدار  احساس 

غمگین /ام ناراحت، ستم ی مطمئن ن، ام موافق/ام خوشحال ای
 ستم ی موافق ن/ام

 

 
کار سالویشن آرمی   یکه برا یشخص

 یم ایکه آ از شما می پرسد ند،ک یم
. از ردیبگ لمیف یاتواند از شما عکس 

  از شما یلمبردار یف ا ی تان گرفتن عکس
 د؟ یدار  یچه احساس

 

 

 ☐خیر    ☐ بله

 
 ستم ی موافق ن، ستمیمطمئن ن ، موافقم ای

داد که شما   حیتوضسالویشن آرمی 
 ای تان با گرفتن عکس دیستی مجبور ن

 .دیموافقت کن از شما  یلمبردار یف
 است؟  درست

 
 

    ☐بد   ☐خوب 
غمگین /ام ناراحت، ستم ی مطمئن ن، ام موافق/ام خوشحال ای

 ام

در   تان لمیمورد استفاده از عکس/ف در
 ی چه احساسسالویشن آرمی  تیوب سا

 د؟ یدار

 

 
 

  ☐بد   ☐خوب 
  

غمگین /ام ناراحت، ستم ی مطمئن ن، ام موافق/ام خوشحال ای
 ام

در مجله  تانمورد استفاده از عکس  در
  یچه احساس سالویشن آرمیپوستر   ای

د؟ یدار  
 

 

 
 

  ☐بد   ☐خوب 
 

غمگین /ام ناراحت، ستم ی مطمئن ن، ام موافق/ام خوشحال ای
 ام

شما  میاز والد/ق نیهمچن یآرم شنی سالو
 لمیف  ایاجازه گرفته است تا از شما عکس 

 د؟ یدر مورد آن دار  ی. چه احساس رندیبگ

 
 

  ☐بد   ☐خوب 
 

غمگین /ام ناراحت، ستم ی مطمئن ن، ام موافق/ام خوشحال ای
 ام

داستان شما  ای لمیف، است عکس ممکن
استفاده نشود. چه سالویشن آرمی توسط 

 ؟ د یدر مورد آن دار یاسحسا

 : بزرگسال ایکودک  یامضا  : خیتار

 Plan International Australia  از  شده اقتباس فرم
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 تیو رضای خصوص  میحر  هیاعالم

 
 
 
 . ردیمورد استفاده قرار گ می کن یم ی)شامل اطالعات حساس( را جمع آور یکه ما اطالعات شخص یهر زمان دیفرم با  نیا

 
 خوانده شود.  APP Australia (GO_LR_PRO-02_TPAC)ما   یخصوص میحفظ حر یهمراه با خط مش دیفرم با نیا

 
 

تعهدات خود بر اساس  تیمتعهد به رعا ،یانتفاع  ریسازمان غ کی  ،یآرم شنی سالو
 یو آگاه ی خصوص میحفظ حر تیاست. ما اهم 1988 یخصوص میقانون حفظ حر

 میکنی را درک م یاطالعات شخص تیاستفاده، افشا و امن  ،یآور در مورد جمع یاجتماع
که   می. متوجه هستمیباش ردهک یآور جمع  یمتعدد  یکه ممکن است در طول عملکردها

  یهاگروه یبرا ژهیوساز باشد، به مشکل  تواندیم یاطالعات شخص یگذار اشتراک 
 ،یناتوان ،ی جنس شیگرا  ،یجنس تیهو ت،یکه تبعبض را بر اساس سن، جنس یتیجمع

  نیساکن ای ه ی اول  انی)شامل بوم  یتنوع فرهنگ ایتأهل  تیدوجنسه بودن، وضع ،یباردار 
 اند.تورس( تجربه کرده  ری جزا

 

 ما مهم است یشما برا یخصوص میحر

در  نی توان بصورت آنال یما را م ی رازدار  یمش خط
https://www.salvationarmy.org.au/privacy   کرد.  دایپ 

 
تان که ما  یاطالعات شخص به  اینکه شما چگونه می توانیددرباره  ی شامل اطالعات آن

 برای اتیروند شکا، بکنید یبه روزرسانآنرا و  پیدا کنید  یدسترس در مورد شما داریم،
 می کنیم، افتیدر ی که مااتیشکا تیریو نحوه مد ا یاسترال یخصوص مینقض اصول حر 

 باشد. یم
 

 است  اتیما شامل جزئ یرازدار یمش خط

خط به  یبندیاز پا نانیکه مسئول اطم  میدار یخصوص میحر یدفتر اختصاص کی ما
ارائه شده   یرازدار یاست. اطالعات تماس آنها در خط مش یخصوص میحفظ حر مشی

 استفاده شما در دسترس است. یاست و برا 
 

  در دسترس کمک یما برا یخصوص  میحفظ حر دفتر
 است

 یبانیارائه پشت یبرا  میکه معتقد میکن یم یرا جمع آور یگونه اطالعات شخصما آن 
  نیاست که در ا یشامل اطالعات نی . ااست یضرور د،یدار  ازیمناسب که از خدمات ن

از طریق دیگر   ای یکه به صورت شفاه یهرگونه اطالعات اضاف، دیده یفرم به ما م
که ممکن است الزم باشد درباره شما  یاطالعاتگونهو هر ، دیده یبه کارکنان ما ارائه م
 .، می باشد)در صورت وجود( میکن یاز شما جمع آور  یندگیاز شخص ثالث به نما

 

 میکن یم یجمع آور میدار  ازیفقط آنچه را که ن ما

  یافشا ایموافقت خود را با استفاده  نیشما همچن، به ما یاطالعات شخص نیارائه ا  با
. دیکن یاهداف مربوط به خدمات ارائه شده توسط ما اعالم م یبرا  یاطالعات شخص نیا

، کرد مینخواه ستفادها  یگری هدف د چیه یاطالعات برا  نی شما از ا تیما بدون رضا
 الزام کرده باشد.  ای باشد قانون اجازه داده نکهیمگر ا 

 

اهداف مرتبط    یبرااینها که  دیده یم تیرضا شما
 شونداستفاده 

 شما، سند نی ا یامضا با
 

 د یو درک کرده ا دیاکه سند را خوانده  دیکن یم قیتصد ▪
 دی کن یتان را درک م یاطالعات شخص یجمع آور  لیدال ▪
شما استفاده و افشا شود را   یکه ممکن است اطالعات شخص ییها روش ▪

 دیکن  یدرک م
 دیکنی موافقت م نجایشده در امشخص  یاطالعات شخص  یاستفاده و افشا با ▪
 روز است به  د،یکه شما ارائه کرده ا یکه اطالعات شخص دیکن یم قیتصد ▪

آگاهانه، مخصوص هدف،  ح،ی شما داوطلبانه، صر تیرضا دیکنیم قیتصد ▪
 و قابل لغو آسان است.  یزمان تیمحدود یدارا 

 

 ستا  درک شما  تصدیق کنندهشما  یامضا

در اسرع  دیگر معتبر نیست، یاطالعات شخص  نی ای که در صورت دی شو یمتعهد م شما
استفاده از اطالعات  ایو/ یجمع آور یبرا  تان ت یرضااگر  ای دیوقت به ما اطالع ده

 . می گیریدپس  را یشخص

 د یکرد به ما اطالع ده رییتغ  تانمشخصات  اگر

 
 


