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Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

حرفهای

افیت از رازداری
مع
یلی جامع مدرسه ()SIBUZ
ناسی وتحص
روانش

مرکز مشاوره وپشتیبانی

دانش آموز/کودک دختر/پسر

اط�ات مربوط به

نام خانوادگی:

تاریختولد:

نام:

مدرسه/مهدکودک (کیتا):

[
[

یلی/کلس:
سالتحص

میکنم:
فهای معاف 
منبه عنوان جوان مونث/مذکر ،شخص زیر را از رازداری حر
میکنیم:
�� ،من /ما ...را معاف 
به عنوان سرپرستقانونی مونث/مذکرکودکذکرشده در
نام خانوادگی ،نام

نام خانوادگی ،نام

فهای همکاریکرده است:
شخص زیربافرزند من /ما در زمینه رازداری حر


آموزگار مذکر /مونث SIBUZ

نام
Schul 603

آموزگار مذکر /مونث  SIBUZدیگر

فهای (- )11.17
فیت از رازداری حر
– معا



تلفن
شماره

1

روانشناس مذکر /مونث مدرسه


تلفن
شماره

نام
نام

کادر آموزشیکارکنان مذکر /مونث

مدرسه
( آموزگار مذکر /مونث ،مددکار
اجتماعی مذکر /مونث،
بی مذکر /مونث و)...
مر



فتر رفاه جوانان
کارمند مذکر /مونث د

تلفن
شماره

نام

تلفن
شماره

نامکارمند مذکر /مونث

تلفن
شماره

I

فاه جوانان
فتر ر
مسئول د
نامکارمند مذکر /مونث

2

تلفن
شماره
تلفن
شماره

 کارمند مذکر /مونث مهدکودک (کیتا)
نام

تلفن
شماره

سسات
فراد /مو
 دیگر ا

لابرایاولویتبودجهملی
نتقال از منطقهدیگر ،مث 
 1درصورت ا
لا در زمینهمشاوره
فتر حرفهای محدودیت (مث 
نیدتابرای د
فاه جوانان (هنوز) معیننشدهباشد ،موضوع را ذکرک
 2اگرکارمند مذکر /مونثدفتر ر
 ILTاعمالشود
Textfassung Farsi

موسسه

نام

تلفن
شماره

موسسه

نام

تلفن
شماره

نام

تلفن
شماره

نام

تلفن
شماره

موسسه

موسسه

نه های
مید هم کهبا هدففرا همکردن زمی 
یت های زیر اجازه 
گفته -در صورت لزوم-با محدود 
منبه اشخاصپیش-
یشر
پزشکی ،مشاوره،پ
تشخیص
فیت از
فت و حمایت ازکودک،بهتبادل اطلعاتبا SIBUZبپردازند .مزایا و معایب معا
بودهام.

کافیبرخوردار
فهایبه من اعلم شده است.برایفکرکردن وتصمیمگیری آزادانه ازفرصت
رازداری حر
بله،به شرح زیر:

فهای را محدودکنم  :خیر
فیت از رازداری حر
میخوا هم معا


فهای را در هر زمانبه
فیت از رازداری حر
میتوانم در آیندهاین اظ هارنامه معا
من /ما ازاین واقعیتآگاه هستم/هستیم که 
داده های شخصی کهتحتتاثیر ابطال قرار

صورتکلییا جزییباطلکنم/کنیم .در صورتباطل شدن اظهارنامه،
تی که رضایت من /مایگانه مبنایقانونیاین
میگیرد ،دیگربرای ا هداف ذکر شدهپردازش نمیشود؛ البته در صور

پردازشباشد.3
یقاتبرخودار هستم/هستیم.
تیجهتحق
میدانیم که ما از حقآگاه شدن از اطلعاتپردازش شده و ن
میدانم /
من /ما همچنین 

فهای
فیت از رازداری حر
اطلعات مربوطبه معا
یفیت مشاوره رابهبودببخشد و آن راکارآمدترکند ،ولیپیش-شرط مشاوره
میتواندک
فهای 
فیت از رازداری حر
معا
فهای نیز ممکن است.
فیت از رازداری حر
فت مشاورهبدون معا
یست .دریا
ن
میکند.
ناسی وپزشکی رافرا هم 
روانش

ناسان آموزشی،
فهای امکانتبادل اطلعاتبینکارش
فیت از رازداری حر
معا
فت وپشتیبانی است.
یشر
ناسایی مشکلت ،مشاوره،پ
یفیت روند ش
فزایشک
فیت ،ا
هدف ازاین معا
ناسایی مشکلت
فهای شامل همه جزییات و اطلعات شخصی کهبرای ارائه مشاوره و ش
فیت از رازداری حر
معا
یصی و)...
آزمون ها و مشا هداتتشخ

بق ه ،نتایج
کالماتبا مسئ�ن مرتبط ،اطلعاتمربوطبه سا
ضروری است ( م
نسیبر اساس
یشینه قومی ،مذ هب وگرایش ج
داده های حساس ،مانندوضعیت جسمی،پ

فیت شامل همه
میشود .این معا

میشود.
داده ها کهبرای مشاورهکاربرد دارند ،نیز 

فظت از
ماده  9ازقانون محا
ناسان مذکر و مونث،پزشکان مذکر و مونث ،مددکاران اجتماعی مذکر و مونث و نیزکارمندان دولت مشمول
روانش

میشوند.
فهای ویژه (بخش  203از  )StGB
رازداری حر
پرستقانونیبستگی دارد.اگرپدر و مادر سرپرستان
فهایبه نظر سر
فیت از رازداری حر
برایکودکان و نوجوانان ،معا
میتوانندپس از رسیدنبه سن
قانونیباشند،کسب رضایت هر دو آن ها ضروری است .اشخاص ذیربط مذکر و مونث 
قانونی نظر خود را اعلمکنند.
����ن مونث/مذکر ،جوانان مونث/مذکریا سرپرست مونث/مذکر:
شهر،تاریخ

نام (با حروفبزرگ و خوانا)

امضا

شهر،تاریخ

نام (با حروفبزرگ و خوانا)

امضا

قانونی میتوانبه درخواست مدرسه از SIBUZبراساسبخش  107ازقانون آموزشیاالزاماتگزارش دهی درصورتبه
بانی
 3از دیگر م
فتادن سلمتشخصیا دیگراناشارهکرد.
خطر ا
Textfassung Farsi

