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آتﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ
ت ﺑرای ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳ ﻧ
اﻋﻼم رﺿﺎ ﯾ
و ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﭘردازش داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ

.I

آتﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ
رﺿﺎﯾ تﺑﮫ ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳ ﻧ

ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده  ١۶٢٩ﺑﻧد  ١ﺳطر  ٢ﺳطر ﺟﺎﻧﺑﯽ  ١ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾم ﮐﮫ
دﺧﺗر  /ﭘﺳر ﻣﺎ

1

____________________ ﻣﺗوﻟد ________________________,

ﻣﯽ ﺗوا دﻧ در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ آﻧﺗ ژﯽن ﭘﯽ او ﺳﯽ )ﺗرﺷﺣﺎت( ﺗوﺳط ﺗﺳت ھﺎی ﺳرﯾﻊ
آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت اﺣﺗﻣﺎل آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧ توﯾرو سﮐروﻧﺎ-ﺳﺎرس ﮐووﯾد  ٢در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺧود را
ﺗﺳت ﮐﻧد .اﯾن رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل اﻧﺟﺎم و ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣراھﯽ و ﻧظﺎرت ﺗوﺳط اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ
ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش داده ﺷده اﺳت .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺣرﻓﮫ ﭘزﺷﮑﯽ دارای ﺻﻼﺣﯾت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾ انﻓراد ﺑﮫ و ژﯾه ﺷﺎﻣل ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ دﺳﺗﯾﺎرھﺎی اداری داوطﻠب ،اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺗﻣﺎم وﻗت ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ
وﻗت در ﯾﮏ ﻣرﮐز اﻧﺟﺎم ﺗﺳت )ﮐروﻧﺎ( ﻣﺷﻣول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد) .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﭘزﺷﮑﺎن ﯾ ﺎﮐﺎرﻣﻧدان اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ(.

ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژ ﭘنﯽ او ﺳ ﯾﯽﮏ ﺗﺳ رتﺳﻣﯽ ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن ﺑرای دﺧﺗر
ﯾﺎ ﭘﺳر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﮭت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و دﻗﯾق ﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺳت و ﺑﮫ و ژﯾه ﺟﮭت اطﻼع از ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم آن
ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻول ﺑﮫ آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژ دنر اﺑﺗدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ اﺣﺗﻣﺎل و ﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻗطﻌﯽ ﻋﻔوﻧت ﺑ ﮫوﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳﺎر س
ﯽر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ان وﺟود،
تﯽ ﺳ آ
تﺑت آﻧﺗﯽ ژن ،ﺟواب ﺗﺳ ﭘ
ﮐووﯾد  ٢ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺳ ﻣﺛ
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ آﻧﺗﯽ ژن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ وﯾروس ھﺎی ﺳﺎر س
ﮐووﯾد  ٢اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻓورا ﭘس از اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺧوﯾش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﻧد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺷﻣﺎ ھﻣراه اﯾن أوراق ﺗوﺿﯾﺣﺎت دﻗﯾق ﺗری را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻣﯽ دارﯾد ﺗﺎ در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﺗﺳت آﻧﺗ ﯽ
ژن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ،ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ھﺎی ﺧودارزﯾﺎب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ
اﯾن ﺗﺳت ھﺎ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد ،

داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﻻی  ١٨ﺗﯾز ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺧوﯾش را در زﯾر وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺻﻔﺣﮫ  ١از ۴
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ﮐﮫ وﯾروس ﺳﺎرس ﮐووﯾد  ٢ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺳراﯾت ﻧﮑرده اﺳت .ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷت و رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﭼﻧﯾ ن
ﮏﺎﯾ دﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ھﻣﭼﻧﺎن رﻋﺎﯾت ﺷود.
اﻟزاﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳ ﺑ
رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و در ھر زﻣﺎن در آﯾﻧده ﻗﺎﺑل ﻟﻐو ﺧواھد
نﯽ او ﺳﯽ ﻣﺳﺗﻠزم آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﭘس از اﻧﺟﺎم
آتﯽ ژ ﭘ
ﺑود .ﺷرﮐت در ﺧودازﻣوﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺳ ﻧﺗ
ﺗﺳت اﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
اﯽ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧد را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھر دو واﻟدﯾن اﻣﺿﺎء ﺷود ﻣﮕراﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑ ز
اﯾن ر
داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ طﺑق ﻣﺎده  ١۶٢٨ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ او واﮔذار ﺷده ﺑﺎﺷد.

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن وﯾﺎ
ﻣﺣﺻل دارای ﺳن ﻗﺎﻧوﻧ

ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﯽ

آتﺗﯽ ژن
 .IIﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﭘردازش داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷرﮐت درﺗﺳت ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳ ﻧ
ﭘﯽ او ﺳﯽ.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ طﺑق ﻣﺎده  ۶ﺑﻧد  ١ﺳطر  ١ﺣرف آ و ﻣﺎده  ٩ﺑﻧد ٢ﺣرف آ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ )اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ( ) ٢٠١۶/۶٧٩آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ( اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ زﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﺧﺗر و ﯾﺎ ﭘﺳرﻣﺎن ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ھرﮔوﻧﮫ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳﺎرس ﮐووﯾد  ٢وﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳﺎر
ﮐووﯾد  ٢ﭘردازش ﺷوﻧد:

●

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن،

●

ﺗﺎرﯾ ﺦو ﻣﺣل ﺗوﻟد دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن،

●

آدرس دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن،

●

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ )ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﻼس وﯾﺎ ﻣﻘطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ(،

●

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن،

●

آدرس ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن،

●

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت.

اﯾ نرﺿﺎﯾت ھﻣﭼﻧﯾ نﺷﺎﻣل اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﺳﺎﯾ ارﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﺎ در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ،در
تی آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ ھﻣراھﯽ ﮐرده ،ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﻣﺷﺎھده و ﯾﺎ
ﺗﺳت ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳ ھﺎ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾ ﺎرﺳﻣﯽ ﮐﮫ طﺑق آن ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾ ﻧدﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾ شﺳرﯾ آﻊﻧﺗﯽ ژن ﻣﺛﺑت دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن را ﺑﮫ اداره
ﺑﮭداﺷت ﻣرﺑوطﮫ

ﺻﻔﺣﮫ  ٢از ۴
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ﮔزارش دھﯾ د)ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﺻوﺑﮫ وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﮭداﺷت ،ﺟواﻧﺎن ،ﺧﺎﻧواده و ﺳﺎﻟﻣﻧدان در ﻻﯾﺣﮫ اﺟراﯾﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ '' ﺗﺻوﯾب اﺣﮑﺎم ﻋﻣوﻣﯽ در ﻧﺣوه ﺗﻔﮑﯾﮏ )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ( ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻔوﻧت ﺗوﺳط وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ )ﺳﺎرس ﮐووﯾد
ص ﻣورد ﺗﻣﺎس در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب''( در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺧواھد ﺑود.
 (٢وﯾﺎ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧ اول

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﭘردازش داده ھﺎ:

اﯾ نداده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺗوﺳط واﺣدھﺎی ﭘردازش داده ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ آﻧﮭﺎ  -ﺑﮫ و ژﯾه
اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻻزم در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻋدم ﺷرﮐت ﺣﺿوری در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻼس درﺳﯽ ﯾ ﺎﺷﮑﺳﺗن زﻧﺟ رﯾه ھﺎی ﻋﻔوﻧت -
اﻟزاﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺣذف ﻣﯽ ﮔردﻧد.
ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ای ﮐﮫ دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن در آن ﺗﺣﺻﯾل ﻣ ﯽﮐﻧد وظ ﻔﯾﮫ ﭘردازش داده ھﺎ ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ را ﺑر ﻋﮭده دارد.
ﻣﺳﺋول ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎی وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺑرای ﻣدارس دوﻟﺗﯽ آﻗﺎی ﺗورﺳﺗن ﻣﺎ ی
Herr Torsten Mai,
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس و اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد:
Telefon: 0431-988-2452 und E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
ﺷﻣﺎ در ﺻورت اﺣراز ﺷراﯾ طﻻزم از ﺣﻘوق زﯾر ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد:
قﺻﻼح ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ١۶آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ
تز داده ھﺎ ،ﺣ ا
ﺣق داﺷﺗن اطﻼﻋﺎت ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ١۵آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻔﺎظ ا
تز داده ھﺎ ،ﺣق ﻣﺣدودﯾت ﭘردازش
ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻔﺎظت از داده ھﺎ ،ﺣق ﺣذف ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ١٧آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻔﺎظ ا
تز داده ھﺎ ،ﺣق ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺗﻘﺎل داده ھﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ٢٠آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣ ﯽ
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ١٨آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻔﺎظ ا
تز داده ھﺎ.
ﺟﻔﺎظت از داده ھﺎ و ﺣق اﻋﺗراض ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ٢١آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻔﺎظ ا
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘردازش داده ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان در اداره ﻣرﮐزی ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎی وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺑرا ی
یﯾﺎﻟﺗﯽ در ﻣرﮐز ﻣﺳﺗﻘل اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ ،ﺑﮫ آدر س
ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻧزد ﻣﺄﻣور ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ ا
 Holstenstraße 98, 24103 Kielوارد ﮐرد.

شﻧﺗﯽ ژن ﻣﺛﺑت دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن آﮔﺎه ﺷود ،ﺑﮫ طور ﻣوﻗ ت– ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺛﺑﺎت ﻋدم ﻋﻔوﻧ ت
اﮔر ﻣدرﺳﮫ از آزﻣﺎﯾ آ
ﺗوﺳط ﻧﺗ ﺟﯾﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﯾ ﺗﺎﺻﻣﯾم ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ﯾ ﮏﻣﺗﺧﺻص ﻣرﺑوطﮫ – اﺟﺎزه
ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺷرﮐت در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳراﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎ و ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد ﺑﮫ
شﻧﺗﯽ ژن ﻣﺛﺑت،
او ﻧﻣﯽ دھد .ﺑرای او اﻣﺗﺣﺎن ﺑﻌدا در ﯾﮏ زﻣﺎن دﯾﮕر اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ ﻣﺣض اطﻼع از آزﻣﺎﯾ آ
دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﮔروه ﻣﯽ ﺷود .ﻣراﻗﺑت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن در طول دوره ﺗﻔﮑﯾﮏ در
ﻣدرﺳﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺧود آزﻣوﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗوﺳط ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ
ﺷوﯾد ﮐﮫ ﭘس از اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﺗﺎن او را در اﺳرع وﻗت از
ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾ دو ﯾﺎ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد.

ﺻﻔﺣﮫ  ٣از ۴

Stand: 18.03.21

در زﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس ھﺎی درﺳﯽ دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳرﻣﺎن از طرﯾق ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ھﻣراه زﯾر در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم:

______________________________ 1.

______________________________ 2.

رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘردازش داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و در ھر زﻣﺎن در آﯾﻧده ﻗﺎﺑل ﻟﻐو از ﻣدرﺳﮫ
ﻓرزﻧدﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘردازش داده ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﻟﻐو ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل داده ھﺎ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.
اﯽ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧد را ﺑﮫ ﻋﮭده
اﯾن رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھر دو واﻟدﯾن اﻣﺿﺎء ﺷود ﻣﮕراﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑ ز
داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ طﺑق ﻣﺎده  ١۶٢٨ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ او واﮔذار ﺷده ﺑﺎﺷد.
داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﺳﯾده اﻧد ،ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺧوﯾش طﺑق ﻣﺎده  ۶ﺑﻧد  ١ﺳطر  ١ﺣرف آ و ﻣﺎده  ٩ﺑﻧد  ٢ﺣرف
ات داده ھﺎ در ﺣد ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘردارش داده ھﺎﯾﺷﺎن رﺿﺎﯾت ﻣﯽ دھﻧد و ﭘذﯾرش ﻣوارد
آ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظ ز
و ﻧﮑﺎت ذﮐرﺷده در اﯾن رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن و ﯾﺎ
ﻣﺣﺻل دارای ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ

ﺻﻔﺣﮫ  ۴از ۴

