
 

 

 د والد د رضایت فورمھ 

 د مرکو، د زده کونکي د انځور او نوم کارولو لپاره د رسنۍ اجازه

د ټول تعلیمي کال پھ اوږدو کې، د پروواٻډٻنس عامھ ښوونځي ګڼ شمېر پروژې، د زده کونکي کارونھ، فعالیتونھ، ساحوي سفرونھ او  
 ھغھ پېښې چې زموږ پھ ښوونځي کې رامنځتھ کیږي لمانځي. 

ښوونځي یا ټولنې کې د ښودلو لپاره  کلھ نا کلھ بھ موږ ښایي د ورځپاڼو، کلني کتابونو، د ښوونځي یا تعلیمي حوزې ویب پاڼو، او پھ 
 انځورونھ لھ مقالو سره وکاروو. 

کلھ نا کلھ بھ د ورځپاڼو انځور اخستونکي او د ټلویزون کارکونکي ښایي لھ ښوونځي څخھ لیدنھ وکړي ترڅو لھ زده کونکو سره مرکې  
دې ډول سره بھ، ستاسو د ماشوم نظریې یا  وکړي او د ښوونځي یا تعلیمي حوزې اړوند انځورونھ واخلي یا نوې کیسې ثبت کړي. پ 

 انځور پھ ورځپاڼې یا د ټلویزون پھ ویډیویي کسټ کې څرګند شي. 

 خوبیاھم، موږ بھ ستاسو د ماشوم د انځور اخستلو، مرکې، ویډیو ثبت کولو تھ ستاسو لھ اجازې څخھ پرتھ اجازه ورنکړو. 

 مھرباني وکړئ لھ الندې ھرې برخې څخھ یو غوراوي وټاکئ او الندې السلیک وکړئ. 

 د زده کونکي کار او انځور 

ھو، زه د پروواٻډٻنس ښوونځېو تھ اجازه ورکوم چې د عامھ مالوماتي موخو (د بېلګې پھ توګھ د ښوونځي او تعلیمي حوزې   −
 ار د ھغھ لھ نوم او انځور سره څرګند کړي. ویب پاڼو، ورځپاڼو او داسې نور) لپاره زما د ماشوم ک

نھ، زه د پروواٻډٻنس ښوونځېو تھ اجازه نھ ورکوم چې د عامھ مالوماتي موخو لپاره زما د ماشوم کار د ھغھ لھ نوم او انځور   −
 سره څرګند کړي. 

 د زده کونکي مرکھ 

ھو، زه اجازه ورکوم چې زما لھ ماشوم سره دي مرکھ ترسره شي او د عامھ موخو لپاره دي د ھغھ لھ خبرو اترو څخھ یو څھ   −
 چاپ یا پھ ویډیو کسټ کې ثبت کړي. 

نھ، زه اجازه نھ ورکوم چې زما لھ ماشوم سره دي مرکھ ترسره شي او د عامھ موخو لپاره بھ لھ دا ډول خبرو اترو څخھ د یو   −
 چاپ کېدو یا پھ ویډیو کسټ کې ثبت کېدو تھ اجازه ور نھ کړم. څھ  

 د زده کونکي ویډیو کسټ 

 ھو، زه اجازه ورکوم چې زما لھ ماشوم څخھ دي پھ ویډیو کسټ کې ویډیو ثبت شي.  −

 نھ، زه اجازه نھ ورکوم چې زما لھ ماشوم څخھ دي پھ ویډیو کسټ کې ویډیو ثبت شي.  −

  نوم  د زده کونکي تخلص 

  نوم  د والد تخلص 

  نېټھ   د والد السلیک 
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