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Senatsverwaltung
fü r Bildung, Jugend
und Familie

السماحبا��اح عن المعلومات
ليمالجامع (______________________________ )SIBUZ
ليم والتع
كولوجيةالتع
مركزالمشورة والدعم المختصبسي

لتلميذ  /الطفل
لتلميذة  /ا
بيانات ا

��م

تاريخ المي�:

����ول:

المدرسة /حضانة الرعاية اليومية

[
[

فصل:
العام الدراسي /ال

فيا�شخاص التالين من واجب السرية:
صابال ًغا /شابًا أع
بص
فتيشخ ً
فتي مال ً
في:
في /نع
فل المذكور أع�ه أع
كالحق الحضانةللط
بص
ا�سم ،ا�سم ا�ل

ا�سم ،ا�سم ا�ل

جب السرية:
فلنا من وا
طفلي  /ط
تعامل مع
ا�شخاصالتالينالمعنيينبال
المربي /المربيةفي مركزالمشورة

والدعم

بالمعلومات (- )11.17
بالبوح
المدرسة - 603السماح

المربي /المربيةفي مركز مشورة ودعم
1
آخر
فسالتربويفي مركز
ئي علمالن
أخصا

المشورة والدعم


الموظف /ال موظفةالتربويةفيالمدرسة

فصل،ا�خصائي /
(مدرس  /مدرسة ال
�خصائية ا�تماعية،
بي  /المربية،إلخ)..
المر



موظف  /موظفةمكتب رعاية الشباب



موظف  /موظفة حضانةالرعايةاليومية



أشخاص آخرين  /مؤسسات أخرى:

ا�سم

رقمال هاتف

ا�سم

رقمال هاتف

ا�سم

رقمال هاتف

المدرس ة

رقمال هاتف

فة
اسمالموظف /الموظ

رقمال هاتف

مكتب رعايةالشبابالمختص

رقمال هاتف

I
اسمالمحرر /المحررة

2

المؤسسة

ا�سم

ا�سم

رقمال هاتف

رقمال هاتف

رقمال هاتف

يسية غيرمقصورةعلى دائرةبعين ها
نتقال إلى دائرة أخرى،على سبيلالمثال،في حالة وجودنقطة دعم رئ
في حالةا�
2
بحصرهعلى
ك القيام
ك الموضوع حتىيمن
لشباب غير معروفة(حتى�ن)،يرجى ذر
إذا كانالموظف /الموظفةالمسؤولةفي مكتب رعاية ا
�تعلمتكاملي (.))ILT
لتقدمبطلبللحصولعل ى ج
القسمالمختص(على سبيلالمثال ،ا
1
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المؤسسة

ا�سم

رقمال هاتف

المؤسسة

ا�سم

رقمال هاتف

المؤسسة

ا�سم

رقمال هاتف

لقيودالتالية -بتبادلالمعلومات من أجلالتشخيص والمشورة والتشجيع والدعم
أسمح ل�شخاصالمذكورين أع� -في حالةالضرورة ،مع ا
فصاح عنالمعلومات .وكان لدي متسع
��
ت وسلبيات السماح
قد تمالحديث معي عنإيجابيا
طفل داخل أو مع مركزالمشورة والدعم .ول
لل
تي.
تفكير واتخذتالقراربمحض إراد
منالوقتلل
فصاح عنالمعلومات:
تقييدالسماحبا�
أرغبفي
تالي:
نعم،علىالنحوال
�

فصاح عنالمعلوماتفي أي وقت وبتأثير مستقبلي كليًا أو
��
فقة علىالسماح
نني /يمكنناسحب هذه الموا
نني  /إنناعلى درايةبأنهيمك
إ
فقةللغرضالمعني ،إذا كانت
نني /يمكننا منع استمرار معالجةالبياناتالشخصيةالمعنيةبسحب الموا
فقةيمك
جزئيًا .و من خ�لسحبالموا
نونيالوحيدل هذهالمعالجة.3
فقتنا هيا�ساسالقا
قتي  /موا
ف
موا
لتيتمت معالجتها ونتائجالدراسات.
ضا أنهلدي /لدينا الحقفي الحصول علىمعلومات حولالبيانات ا
كما أدرك /ندرك أي ً

لسماح با�فصاح عن المعلومات
معلومات حول ا
فصاح عن المعلومات إلىتحسين المشورة وجعل ها أكثرفعالية ،ولكنهليسشرطًا أساسيًالذلك.فمن الممكن أيضًا
يمكن أنيؤدي السماح با�
فصاح عنالمعلومات.
تقديمالمشورة دونالسماح ب�
يتم
أن
نفسيين والطبيين .وال هدف منه هو ضمانالتشخيص
فصاح عنالمعلوماتبتبادلالمعلوماتبينالم هنيينالتربويين وال
يسمحالسماح��
والمشورة والتشجيع والدعما�مثل.
فصاح عن المعلومات جميع�ست�مات اولمعلومات الشخصية ذاتا� هميةبالنسبةللمشورة والتشخيص (محادثات
يشملالسماح با�
ضابيانات
التواصل ،والمعلومات عن السجل السابق ،ونتائجا�ختبارات والم�حظات التشخيصية ،وما إلى ذلك) .ويتضمن هذاصراح ةً أي ً
��ساسي
���صلالعرقي والدين والتوجه الجنسي ،المادة  9منالقانو
بيل المثال،بشأن الحالةالصح
حساسةبشكل خاص ،علىس
لحمايةالبيانات) ،إذا كانت هذهالبيانات ذات أ هميةبالنسبةللمشورة.
���خصائياتا�جتماعيون ،وأعضاءالخد ةم العا مةملتزمين
����خصائيو
��باء والطبي
نفسيون ،و
ويكونالمرشدون والمرشداتال
العقوبات الجنائية).
بواجبسرية خاص (المادة  203منقانون
��الوالدينيحق ل هما
��شخاص الحاضنين .وإذا كان
فصاح عن المعلومات منقب
يتم منحالسماح��
طفال والمراهقين،
في حالةا�
و
نفسه.
في حالةا�شخاصالبالغين،يمكن منحه منقبلالشخصالمعني
فقة .و
الحضانة،فيجب علىكلي هما إعطاء الموا
بالغة،ال مراهق /المرا هقة أو الحاضن /الحاضنة:
البالغ /ال

المكان والتاريخ

نفصلة كبيرة)
���(بأحرف م

التوقيع

المكان والتاريخ

نفصلة كبيرة)
���(بأحرف م

التوقيع

Alle Eintragungen auf diesem Formular müssen in der Amtssprache Deutsch und mit deutschen Lettern
erfolgen, damit diese gelesen und verarbeitet werden können.
Falls dies den Erziehungsberechtigten bzw. Jugendlichen allein nicht möglich ist, sollte Hilfestellung durch
den/die Bearbeiter/in oder einen/eine Sprachmittler/in erfolgen.
Das unterschriebene Formular ist immer zusammen mit der dt. Version der Erklärung in der Akte abzuheften.

3
���مات
ليم أو ا
فقًاللمادة  107منقانونالتع
يمكن أنتكونا�سس القانونيةا�خرى هيتوصيات المدرسة إلى مركز المشورة والدعم و
لنفس أوالمخاطرالخارجية.
قبل ا
��طرا في حالةالمخاطرالناتجة من
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