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 فرم سابقه و اجازه فردی

 

 

  شما یستیو بهز تیبه امن )ارتش رستگاری( سالویشن آرمی تعهد
  شوند  یم قیو تشو می کنند  ، احترام، ارزشتیآنها احساس امنکه در آنجا،  فراهم کند بزرگساالنکودکان و  یرا برا ریامن و فراگ یطیمح  متعهد استسالویشن آرمی 

 . برسندخود باقوه کامل توان  بهتا 
 

 هاسرپرستهای مخصوص والدین/دستورالعمل
ها یا ویدئوها به رضایت  هدف از این فرم ارئه اطالعاتی به سالویشن آرمی است تا از مشارکت ایمن افراد اطمینان حاصل شود. سالویشن آرمی برای استفاده از عکس

 کننده باید یک فرم مجوز تکمیل شود. پذیر نیاز دارد. برای هریک از افراد شرکتکودک یا فرد بزرگسال آسیب  سرپرستکتبی از والد/ 
 دقت مطالعه و تکمیل کنند و به هر سؤال پاسخ دهند.های مجوز/غرامت را بهها باید بخش سرپرست والدین/ 

 نید. لطفاً اطالعیه حفظ حریم خصوصی را در اتنهای فرم مطالعه و امضا ک
 

 محرمانه 
شده همگام با سیاست آوریشود. اطالعات جمعماند و فقط در راستای امنیت و بهزیستی فرد در طول فعالیت/برنامه استفاده میشده محرمانه باقی میآوریاطالعات جمع

 حفظ حریم خصوصی سالویشن آرمی مدیریت خواهد شد. 
 

 تکمیل کند. سرپرستفعالیت را پیش از ارائه فرم به والد/رهبر فعالیت باید جزئیات  جزئیات فعالیت 

       نام فعالیت:

       ها یا خدمات:نام شرکت 

 ☐ فعالیت آنالین  ☐ فعالیت حضوری  

 )این گزینه را فقط برای فعالیت آنالین تکمیل کنید(        پلتفرم: 

)اگر تاریخ شروع و پایان در فعالیت زمانی یا کمپ        تاریخ فعالیت:
 مشخص شده است( 

      زمان:

       ☐ خیر    ☐   بله ونقل است؟آیا فعالیت دارای خدمات حمل        نام رهبر:

       تا:          از:
 

 

 A بخش

       نام ترجیحی:        کننده: نام شرکت 

       تاریخ تولد: 
     ☐دهم نگویمترجیح می   ☐ زن  ☐  مرد جنسیت:

        دهم خود را توصیف کنم ترجیح می ☐ باینرینان

       نشانی: 
 

        کنید: هایی که در خانه صحبت میزبان 

 
 

  سرپرستاطالعات تماس والد/

i) مثاًل عضو خانواده، همسایه، دوست خانوادگی(:نسبت با فرد         : اطالعات تماس مخاطب اول(         

        کننده در باال متفاوت است(: نشانی )اگر با نشانی شرکت 
 

        محل کار        شماره تلفن: منزل 

        ایمیل: 

ii)  :مثاًل عضو خانواده، همسایه، دوست خانوادگی(نسبت با فرد         اطالعات تماس مخاطب دوم( :        

      کننده در باال متفاوت است(: نشانی )اگر با نشانی شرکت 
 

       محل کار         شماره تلفن: منزل  

        ایمیل: 

 
 دی برو C، به بخش ن یآنال تیفعال یبرا
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 Bبخش 
 

 اطالعات پزشکی  

       :کریمد شماره       کارت: یرو ترتیب در

         :یخانوادگ دکتر         :تلفن

       :آدرس

       شماره:      ☐  خیر  ☒  بله          (بزنید  لطفاً تیک )پوشش آمبوالنس 

         :موجود یا کنونی از قبل یپزشک طیشرا
 
 

 :()توجه: کارمندان  مسئولیت دادن داروها، شامل داروهای بدون نسخه مانند پانادول را ندارند کنید.در حال حاضر مصرف می نام و دوز داروهایی که 
      

 : را پیوست کنیدطرح)های( مدیریت و  بزنید  تیک مرتبط بود اگر یکی از موارد زیر 

        لطفاً مشخص کنید: هاحساسیت  سایر ☐ آسم، و/یا ☐ آنافیالکسی، ☐ آلرژی غذایی،   ☐

     نیلی س یپن
است    ،آلرژی مرتبط  اگر  آلرژی   بزنید   تیک لطفاً  سایر  را   هایا 

 : مشخص کنید

     (دیموارد )لطفاً مشخص کن ریسا
      

     (دیحشرات )لطفاً مشخص کن شین
      

 .دیبزن    کیبرد، لطفاً ت یرنج م  ریاز موارد ز فرد اگر

 بیماری قلبی   ☐ صرع یا غش        ☐ دیابت             ☐

 

        (لطفاً مشخص کنید) سایر   ☐

 خوب ☐  متوسط  ☐ ضعیف   ☐  بدون مهارت    ☐  ((بزنید لطفاً تیک )  سطح توانایی شنا

 پشتیبانی بیشتری نیاز دارد؟ مندی از بهترین تجربه ممکن، آیا فرد به دالیل جسمانی، شناختی، رفتاری یا دیگر به برای اطمینان از بهره 
        :لطفاً مشخص کنید

 
 

 محدودیت ها نظارت 

        نه      بله       وجود دارد؟ آتی ای جاری، احکام ایحضانت،  ای یموضوعات حقوق ایآ
         :دیمشخص کن لطفا

 
 

        نه     بله        وجود دارد؟ هیچ محدودیت دیگری در رابطه با نظارت کودک/بزرگسال ایآ
         :دیمشخص کن لطفا
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 اجازه/غرامت  . دیبزن   بخش عالمت   هر یو پاسخ خود را برا دیرا بخوان ری لطفاً نکات ز

        نه      بله .شرکت کند کلیسا عضو شود و  نیا یکل یها تیدر فعال Aفرد نامبرده در بخش کنم که  یموافقت م من

فرم ذکر شده  ن یکه در ا یتماس با اشخاص ی، تمام تالش برا ی الزم باشدپزشک اضطراریمراقبت   اگرکنم که  یدرک م من
ی  پزشک یدهم فرزندم تحت مراقبت ها  یبا من، من اجازه م ی. در صورت عدم امکان تماس اضطرارخواهد شداند، انجام 

 .ردی قرار گ که رهبر گروه الزم ببیند،
        نه      بله

شده  ترتیب دادهکه توسط رهبران گروه فوق الذکر  یشخص یها  نیماش ای TSA هینقل  لیدهم فرزندم با وسا یاجازه م من
 . گفته شده و با رهبران توافق شده است ری که در ز برای مواقعیاند 
           :به منتقل شود                                   :از

        نه      بله

و   تیفعال  اجازه مخصوص برای یک یفرمها  یبرا  Aفرد نامبرده در بخش کنم که اطالعات مربوط به  یموافقت م من

 .شود یگزارش تصادف/حادثه جمع آور  یفرمها
        نه      بله

 یاز فرزندم به عنوان بخش ییها ویدیو ایممکن است عکس ها  یکنم که هر از گاه یم قیتصدمن  ▪
 .برنامه سالویشن آرمی گرفته شودیک  از شرکت در 

 
 یسالویشن آرمی گرفته م یها هیها و رو  خط مشی هامطابق با  ری تصاو نیکنم که ا یمن درک م ▪

 .شود
 

، با یر ی اما قبل از انتشار هرگونه تصو ،داده شوند شینما یبه صورت عموم ری ممکن است تصاو ▪
 .بدهماستفاده از آن   یرا برا یخاص تیتا رضا خواهد شدمن تماس گرفته 

 
 .گرفته خواهد شد تیرضاش ری انتشار تصو یبرا  زی ن کنندهشرکت از  ▪

 
 .نخواهد شدداده  شی نما ریبا تصو ییاطالعات شناسا  چیکنم که ه  یدرک م ▪

 
 . قابل لغو است یدر هر زمانکننده یا فرد شرکت من  تیکنم که رضا یدرک م ▪

 رضایت ارائه شد؟ 
        نه      بله 

 د یادامه ده Dبخش  به

 

 (نیآنال  تیفعال یفقط برا) C بخش

 
 های آنالیناجازه/رضایت برای فعالیت 

سیاست  های آنالین را مطابق با سیاست ایمنی و بهزیستی کودکان و جوانان، کنیم و فعالیت استفاده می TSAهای آنالین تأییدشده توسط ما از پلتفرم 
 کنیم. های مرتبط ارائه می نامه رفتاری و دیگر سیاست آیین 

        فوق(: آدرس)در صورت تفاوت با  لی می ا آدرس

 شرکت کند.  نیآنال تی فعال  نیدر ا Aفرد نامبرده در بخش کنم که   یموافقت م        نه      بله

 رضایت ارائه شد؟ 

        نه      بله
از شرکت   یاز فرزندم به عنوان بخش  ییها لمیف ای های آنالین ، ضبطممکن است عکس ها یکنم که هر از گاه یم قیتصدمن  ▪

 در برنامه سالویشن آرمی گرفته شود.
 

 .شود یسالویشن آرمی گرفته م یها هیها و رو  خط مشی هامطابق با  ری تصاو نیکنم که ا یمن درک م ▪
 

تا  خواهد شد، با من تماس گرفته یر ی اما قبل از انتشار هرگونه تصو ،داده شوند شینما یبه صورت عموم ری ممکن است تصاو ▪
 . بدهماستفاده از آن  یرا برا  یخاص تیرضا

 

 . گرفته خواهد شد تیرضاش ری انتشار تصو یبرا  زین فرداز  ▪
 

 .نخواهد شدداده  شینما  یریبا تصو ییاطالعات شناسا  چیکنم که ه  یدرک م ▪
 

 قابل لغو است.  یدر هر زمان یا رضایت فرد من  تیکنم که رضا یدرک م ▪

 د یادامه ده Dبخش  به
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 Dبخش 
 

 شرکت کننده  یرفتار  آئین موافقت  

 موافقم: ری با موارد زمن . هستمدر طول رویداد/برنامه/فعالیت کنم که مسئول رفتارم  ی)نام شرکت کننده( درک م       من

  
 گذاشت  احترام خواهم گرانی د اتعادالنه رفتار خواهم کرد و به نظر  دیگرانمن با  ▪
 کنمیا به کسی زورگویی نمی  نخواهم کرد اذیت یاکسی را  ▪
 گرفت شات نخواهم  نیاسکر  عکس یا گرانیاز د نیآنال یدادهایرو طول در من  ▪
 استفاده نخواهم کرد زی آم نیو توه  فحشاز زبان  من ▪
 قرار نخواهم داد. ض یرا مورد تبع گرانید هویت، هویت جنسی، سن، اندازه، توانایی ذهنی یا جسمی من بر اساس نژاد، فرهنگ، ▪

 

تا شد    دداده خواه  یکنم. به من فرصت  تی رعاآنرا  که    خواست  کرد و از من خواهد  دخواه  یادآوری، رهبرم به من  نقض کنم را    یرفتار   آئین  نیا من    اگر
و پدر/مادر/سرپرست من  رمیمشارکت قرار بگ محدود شدن از دهم. اگر به رفتار نامناسب خود ادامه دهم، ممکن است در معرض خطر ریی رفتارم را تغ

 .امر مطلع خواهند شد نیاز ا 

 
 

        :خیتار
 
 

        کننده:شرکت  نام
 

       کننده:شرکت  یامضا
 

 
 
 

 والد/سرپرست اجازه
 است.  حیفرم درست و صح   نیکنم که اطالعات مندرج در ا یم دییتأ من

 مطلع کنم.  مشخصات نیدر ا  اتریی که رهبر را در مورد هرگونه تغ توافق می کنم  من

 .اجرا خواهند کردمراقبت الزم را با برنامه  نیداوطلب/داوطلبان سالویشن آرمی ا ،دانم که کارکنان یم من

خسارت   ای  ضرر،  یهرگونه صدمه شخص  متعهد  ایتوانند مسئول    یکنم که کارکنان/داوطلبان سالویشن آرمی نم  یو موافقت م  تصدیق  من
 . باشنددر برنامه  اشمشارکت  جه یفرزندم در نتفرد بزرگسال/ توسط

را بر اساس آن اصول و اعتقادات   تیفعال  نیا   نیاست و بنابرا  یح یمس   یسای از کل  یکنم که سالویشن آرمی بخش  یدرک م  نیهمچن  من
 انجام خواهد داد. 

 فرم را خوانده ام. نی شده به ا وستیپ یخصوص  میحر هیاطالع  من

 
 

 
        :خیتار

 

 

         :سرپرستوالد/ نام
 

       :سرپرستوالد/ یامضا

 

 

       :برگردانید بهفرم را   نیا لطفا
 

  

 سرپرست 

 

 رهبر 
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 ت یو رضای خصوص میحر هیاعالم
 
 

 . ردیمورد استفاده قرار گ می کن یم یرا جمع آور)شامل اطالعات حساس(  یاطالعات شخصما که  یهر زمان دیفرم با  نیا
 خوانده شود.  TPAC)-GO_LR_PRO( APP Australia_02ما   یخصوص میحفظ حر خط مشیهمراه با  دیبافرم  نیا

 

تعهدات خود بر اساس  تی، متعهد به رعایانتفاع  ریسازمان غ کی سالویشن آرمی، 
ما اهمیت حفظ حریم خصوصی و آگاهی  است. 1988 یخصوص میقانون حفظ حر

کنیم آوری، استفاده، افشا و امنیت اطالعات شخصی را درک می اجتماعی در مورد جمع
آوری کرده باشیم. متوجه هستیم که  که ممکن است در طول عملکردهای متعددی جمع 

های  ویژه برای گروهساز باشد، به تواند مشکل گذاری اطالعات شخصی میاشتراک 
یتی که تبعبض را بر اساس سن، جنسیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، ناتوانی، جمع

بارداری، دوجنسه بودن، وضعیت تأهل یا تنوع فرهنگی )شامل بومیان اولیه یا ساکنین  
 اند.جزایر تورس( تجربه کرده 

 

 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. پیدا 

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

 برای اتی، روند شکابکنید یروزرسانبه آنرا و  ی پیدا کنید دسترس 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   یرازدار یاست. اطالعات تماس آنها در خط مش یخصوص میحفظ حر مشی

 استفاده شما در دسترس است.  یشده است و برا

 

  در دسترس کمک یما برا یخصوص  میحفظ حر دفتر
 است

پشتیبانی ارائه  یبرا  میکه معتقد میکن یم یرا جمع آور یاطالعات شخصآن گونه   ما
  نیاست که در ا یشامل اطالعات نی . ااست یضرور مناسب که از خدمات نیاز دارید،

از طریق دیگر   ای یکه به صورت شفاه ی، هرگونه اطالعات اضافدیده یفرم به ما م
که ممکن است الزم باشد درباره شما  یاطالعات، و هر گونهدیده 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  نیبه ما، شما همچن یاطالعات شخص نیارائه ا  با
 یاهداف مربوط به خدمات ارائه شده توسط ما اعالم م یبرا  یاطالعات شخص نیا

 مینخواه ستفادها یگر یهدف د  چیه یاطالعات برا   نیشما از ا تی. ما بدون رضادیکن
 الزام کرده باشد. ای باشد قانون اجازه داده نکهیمگر ا ، کرد

 

اهداف مرتبط    یبرااینها که  دیده یم تیرضا شما
 شونداستفاده 

 سند، شما نی ا یامضا با
 

 د یو درک کرده ا ایدکه سند را خوانده  دیکنمی  قیتصد ▪
 تان را درک می کنید یاطالعات شخص یجمع آور  لیالد ▪
شخصی شما استفاده و افشا شود را  که ممکن است اطالعات  ییروش ها ▪

 درک می کنید
 کنیدشده در اینجا موافقت می با استفاده و افشای اطالعات شخصی مشخص  ▪

 روز است تصدیق می کنید که اطالعات شخصی که شما ارائه کرده اید، به  ▪
آگاهانه، مخصوص هدف، کنید رضایت شما داوطلبانه، صریح، تصدیق می ▪

 دارای محدودیت زمانی و قابل لغو آسان است. 

 ستا  درک شما  تصدیق کنندهشما  یامضا

در  ی دیگر معتبر نیست،اطالعات شخص  نی ای که در صورت دی شو یمتعهد م شما
استفاده از  ایو/ یجمع آور  یبرا تان تیرضااگر  ای دیاسرع وقت به ما اطالع ده

 . می گیریدپس  ی رااطالعات شخص

 

 د یکرد به ما اطالع ده رییتغ  تانمشخصات  اگر

 
 

 
        تاریخ:

 

 

 
        نام:

 

 

 
 

 

       :سازمان
 ( در صورت وجود) 

       امضا:
 

  

 

 والد/سرپرست

https://www.salvationarmy.org.au/privacy
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 نگهداری شود سرپرستاین قسمت باید توسط والد/
 

 رهبر مسئول باید اطالعات زیر را تکمیل کند  جزئیات رویداد 

       تاریخ)ها(:        نام فعالیت: 

       نشانی فعالیت: 

       :نام رهبر مسئول در روز

       شماره تماس اضطراری رهبر در طول فعالیت:

 


