
FOMU YA IDHINI YA MZAZI 

Ruhusa za Vyombo vya habari kwa Mahojiano, 
Matumzi ya Picha ya Mwanafunzi na Jina 

Katika mwaka mzima wa masomo, Shule za Providence zina sherekea miradi mingi, kazi za 
wanafunzi, shughuli, usafiri uwanjani na matukio yanayo fanyika shuleni mwetu. 

Wakati mwingine, tunaweza kuwasilisha picha zikiwa na nakala kwa magazeti, vitabu vya 
mwaka, tovuti za shule au wilaya na kwa maonyesho shuleni au kwa jumuiya. 

Mara fulani, wapiga picha wa magazeti na wafanyakazi wa runinga wana tembelea shule kuhoji 
wanafunzi na kupiga picha au kurekodi habari zinazo husiana na shule au wilaya. Kwa hivyo, 
maoni ya mtoto wako au upigaji picha inaweza tokea katika magazeti au mkanda wa video kwa 
runinga. 

Lakini, hatuta kubalia mtoto wako kupigwa picha, kuhojiwa au kurekodiwa kwa video bila ya 
idhini yako. 

Tafadhali chagua moja kutoka kwa kila sehemu hapa chini na utie sahihi hapo chini. 

Kazi ya Mwanafunzi na Upigaji Picha 

− Ndio, napeana ruhusa kwa Shule za Providence kuonyesha kazi za mtoto wangu zikiwa na 
jina na picha kwa malengo ya taarifa ya umma (k.m. ukurasa za tovuti za shule na wilaya, 
magazeti n.k.) 

− Hapana, sipeani ruhusa kwa Shule za Providence kuonyesha kazi za mtoto wangu zikiwa 
na jina na picha kwa malengo ya taarifa ya umma. 

Mahojiano ya Mwanafunzi 

− Ndio, napeana ruhusa kuhojiwa kwa mtoto wangu na kuchapisha au kurekodiwa kwa 
mkanda kutoka kwa mazungumzo kwa malengo ya taarifa ya umma. 

− Hapana, sipeani ruhusa kuhojiwa kwa mtoto wangu na sita kubali kuchapisha au 
kurekodiwa kwa mkanda kutoka kwa mazungumzo yeyote kwa malengo ya taarifa ya 
umma. 

Mkanda wa video wa Mwanafunzi 

− Ndio, napeana ruhusa mtoto wangu kurekodi kwa video. 

− Hapana, sipeani ruhusa mtoto wangu kurekodiwa kwa video. 

Jina la Mwisho la Mwanafunzi  Jina la Kwanza  

Jina la Mwisho la Mzazi  Jina la Kwanza  

Saini ya Mzazi  Tarehe  
 


	Ruhusa za Vyombo vya habari kwa Mahojiano, Matumzi ya Picha ya Mwanafunzi na Jina
	Kazi ya Mwanafunzi na Upigaji Picha
	Mahojiano ya Mwanafunzi


