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 Legekunstتصريح موافقة فيما يتعلق بمشروع 

 

 أولياء األمور األعزاء

مقاطع الفيديو/الملفات الصوتية الخاصة بطفلك  بموجب قانون حماية البيانات يجب أن نحصل على موافقتك الستخدام صور/

 ألغراض أخرى غير االستخدام الداخلي من قبل موظفي مركز الرعاية النهارية.

 الصوتيةالفيديو والتسجيالت تسجيالت  / مشاركة الصور ولذلك نود أن نطلب موافقتكم فيما يتعلق بالمشروع حيث سيتم 

 لن تكون المواد مسيئة أو تحتوي على معلومات حساسة. . Legekunstالخاصة بمشاركة طفلكم في مشروع 

المؤسسة الخاصة  على مستوى البلد. تدير Legekunstيعد مركز الرعاية النهارية الخاص بطفلكم جزءاً من مشروع 

Kulturprinsen  من خالل الفنون والثقافة. تثقيفهمترويج لعب األطفال و / تشجيعالمشروع والهدف منه هو 

موظفي ويتكون فريق العمل هذا من في مركز الرعاية الخاص بطفلكم  LegeKunstمتعلق بمشروع  فريق عملتم تشكيل 

ن من وطالب وربما سيشارك أيضاً باحث / موجهينو ن / مرشديني/ وسطاء ثقافي بالمشروع / فنانين ملحقين مركز الرعاية

 المؤسسات التعليمية المشاركة في المشروع على مستوى البلد.

ة مع وفيما يتعلق بالنشر الالحق للمشروع والتقييم فمن المناسب مشاركة أعمال وأفكار واكتشافات مركز الرعاية النهاري

  . Legekunstالمسؤولية الرئيسية عن مشروع  لديهموالذين  وإدارة المشروع فريق الباحثينو يةمجموعة اإلدارال

من مؤسسات تعليمية مختلفة المشروع بهدف استكشاف كيف يمكن للفن والثقافة أن  فريق الباحثينتابع يوفي نفس الوقت س

 ألطفال في مراكز الرعاية النهارية.عند اوتخلق مجموعات جديدة  التثقيفاللعب و وتروججودة التصنع 

.................................................................................................................... 

 تصريح موافقة

 تية لطفلي على استخدام الصور واألفالم والتسجيالت الصو التصريح أوافق بموجب هذا

 من أجل:________________________________________ )االسم الكامل للطفل( 

 

 الخاص بمركز الرعاية بما في ذلك ما يتعلق بـ  LegeKunstفي فريق العمل التعليمي لدى مشروع االستخدام الداخلي 

 توثيق وتقييم المشروع و •

 والثقافة في مركز الرعاية النهارية.اإللهام فيما يتعلق بالعمل المستقبلي بالفنون  •

 البيانات( عن )مركز الرعاية مسؤول

 (2)يتبع في الصفحة رقم            
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 ×()ضع عالمة          

 ال    نعم          

   

 بهدف LegeKunstإدارة المشروع والمجموعة اإلدارية وفريق الباحثين الخاص بمشروع  االستخدام من قبل

 الرئيسي والتوثيق للمشروع بأكمله والتقييم  •

 اإللهام فيما يتعلق بالعمل المستقبلي بالفنون والثقافة. •

 البيانات(مسؤولة عن  Kulturprinsen)مؤسسة 

 ×()ضع عالمة          

 ال    نعم          

   

والنشرة اإلخبارية والبيان الصحفي ، بما في ذلك الموقع اإللكتروني LegeKunstالقسم العام لمشروع فيما يتعلق باالستخدام 

 . LegeKunstأو المواد اإلعالمية األخرى المتعلقة بمشروع 

 عن البيانات( ةمسؤول Kulturprinsen)مؤسسة 

 ×()ضع عالمة          

 ال    نعم          

   

 النهارية، والذي سيكون مسؤوالً عن االحتفاظ واستخدام المواد.يتم تسليم تصريح الموافقة إلى مركز الرعاية 

طلب اإللغاء. يتم إلغاء الموافقة عن طريق التواصل مع  / في أي وقت اعتباراً من يوم تسجيل سحبهاالموافقة طوعية ويمكن 

 . mobp@kulturprinsen.dkعبر البريد اإللكتروني  Mona Pedersen( Kulturprinsenمديرة مؤسسة )

 

 االسم ]حروف كبيرة[: _____________________________________

 المؤسسة ]حروف كبيرة[: ___________________________________

 

 التوقيع:      التاريخ:

 ______________    __________________ 

mailto:mobp@kulturprinsen.dk

