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آنها را خواهيم خورد )...( وقتی که من با کودکی بازی ميکنم و يا با او حرف ميزنم، لحظه های دارای ارزش برابر زندگی من و او در همان زمان به تکرار نميشوند. و ما بايد همواره لحظه ها را جدی بگيريم، چرا که لحظه ها در غير اينصورت تاثيرات دردناکی بر جای خواهند گذاشت و ما افسوس يک زندگی توأم با مسئوليت داشته و آگاهانه زندگی کند ؟ )...( ما بايد به لحظه  لحظه ها توجه داشته باشيم، چرا که لحظه ها سپری ميشوند و ديگر  «ما بايد به هر ساعت و هر روز با ديده احترام بنگريم. کودک چگونه ميتواند فردا قادر به زندگی باشد، اگر ما امروز به او اين امکان را ندهيم که 
هم گره ميخورند. )...(»

يانوش کورچاک: حق کودک برای احترام گذاشتن به او، )لهستان، نسخه اول، پراوو زيسکا دو ژاچونکو 1928(  



مقدمه

مراجع مسئول، بعبارت ديگر مراکز تعليم و تربيت در مورد ايجاد و طرح 
حفظ اطالعات و اجرای آن بايد دقيقتر مورد بررسی قرار گيرد. 

مبنا و نقطه آغاز اين بروشورها، طرح مشترک «حفظ اطالعات شخصی در 
مهد کودک هائی که تحت نظر کليسا اداره ميشوند»  مرجع نظارت بر حفظ 
اطالعات شخصی اداره اجرائيات کليسائی منطقه روتنبورگ اشتوتگارت، 

اداره کل اجرائيات کليسائی فرايبورگ و کليسای پروتستان ايالتی ميباشد که 
از نوامبر 2009 در اختيار کليه مهد کودکهائی که تحت نظر کليسا اداره 

ميشوند، قرار دارند. 

وزير فرهنگ، جوانان و ورزش ايالت بادن- ورتمبرگ از کليساها برای 
اعالم آمادگی آنها جهت طرح و تکامل اين بروشور و همراهی آنها با 

وزارت فرهنگ، مراجع آزاد تامين هزينه ها، مامور ايالتی حفظ اطالعات 
شخصی ايالت بادن – ورتمبرگ و مامور حفظ اطالعات شخصی کليسائی 

جهت تکميل و تبديل آن به يک بروشور مشترک ايالت بادن- ورتمبرگ 
تشکر ميکند. دست اندر کاران نامبرده با اين اقدام خود نشان ميدهند که حفظ 

اطالعات شخصی در مهد کودکها و مراکز سرپرستی از کودکان تا چه اندازه 
برای آنها ُمهم ميباشد. 

ما برای تمام کسانی که در تعليم و تربيت کودکان در سنين پائين نقشی ايفاء 
ميکنند، برخوردی حساس و همزمان با آن برخوردی بديهی آرزو ميکنيم. در 

اين خصوص اميدوارم که اين بروشور کمک راه شما باشد، چرا که: 
حفظ اطالعات شخصی به معنی حفظ حقوق اوليه است. حفظ اطالعات 

شخصی به معنی حفظ کودکان است. 

دکتر فرانک ِمنتروپ، عضو مجلس ايالتی
معاونت وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش ايالت بادن- ورتمبرگ

در مورد موضوع حفظ اطالعات، اغلب 
مراکز مراقبت از کودکان و نيز والدين سر 

در گم هستند: چه اطالعاتی ميتوانند ظبط 
شوند؟ چه زمانی من نياز به اعالم موافقت 

والدين دارم؟ اصوال چه نکاتی بايد در 
خصوص حفظ اطالعات، مورد نظر قرار 

گيرند؟ 

درک حفظ اطالعات بعنوان وظيفه آموزش، وظيفه ای است که بايد بعنوان 
امری بديهی پذيرفته شود، به اين دليل ما آنرا در قرارداد ائتالف )تشکيل 
دولت( منظور کرديم. ما با بروشور «حفظ اطالعات شخصی در مراکز 

مراقبت روزانه از کودکان - برای حفاظت از کودکان»  قصد داريم که به 
حساس بودن موضوع حفظ اطالعات تاکيد کرده و در خصوص سؤاالت 

مطرح شده در حول و حوش آن اعتماد سازی کنيم. ما با اين اقدام ميخواهيم 
آگاهی و هوشياری در زمينه حفظ اطالعات را تقويت کرده و به پيشگيری از 
بروز تزلزل در برخورد با آن کمک نمائيم. ارزيابی حفظ اطالعات از يکسو 

و تعليم و تربيت از سوی ديگر نه بعنوان دو قطب متضاد، بلکه بعنوان دو 
موضوع مکمل يکديگر موضوعی است که برای ما از اهميت فوق العاده ای 

برخوردار است.

ما ميخواهيم در اين بروشور به وظيفه خود در اين امر ُمهم عمل کرده و 
آنرا در اختيار کليه مراکز سرپرستی از کودکان قرار دهيم. اين مطلب با 

موضوع «طرح راهنمائی برای تعليم و تربيت مهد کودکهای ايالت در بادن- 
ورتمبرگ و مراکز ديگر تعليم و تربيت کودکان» گره خورده است. مراجعه 
شود به سايت اينترنتی )www.kindergarten-bw.de( . اين سايت حاوی 

اطالعات عمومی در مورد حفظ اطالعات ميباشد. در اين سايت، به اين 
بروشور که محتوی نکات ُمهمی در مورد موضوع حفظ اطالعات بوده و اين 

موضوع دقيقتر مورد بررسی قرار ميگيرد، اشاره ميشود. مسئوليت يکايک 
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قانون ايالتی حفظ اطالعات شخصی

بخش يک
مقررات عمومی

§ 1 وظيفه قانون

«وظيفه اين قانون، حمايت از يکايک افراد در مقابل سوء استفاده از مشخصات فردی آنان در 

موارد کاربرد اين مشخصات توسط مراجع عمومی و نيز جلوگيری از پايمال شدن حقوق فردی 
آنان ميباشد.» 

 قانون حفظ مشخصات فردی )قانون ايالتی حفظ مشخصات  فردی - LDSG(  نسخه مورخ

 18 سپتامبر 2000 )روزنامه رسمی، ص. 648( 1، آخرين تغيير بر اساس مصوبه قانونی

7 فوريه 2011 )روزنامه رسمی، ص. 43( 

در مواردی که در زير واژه  „والدين“ بکار برده ميشود، منظور از آن همواره افرادی 
هستند که سرپرستی کوکان را بعهده دارند. در مواردی که در اين جزوه از واژه مربی 

و يا مربيان کودک ميباشند. صحبت ميشود، منظور از آن در اين طرح، همواره کليه افراد متخصص تعليم و تربيت 



موضوع چيست

حق کاربرد اطالعات ميتواند از يک قانون و يا از يک توافقنامه کتبی نشأت 
گرفته و يا از ارتباط حاصل از يک قرارداد ناشی شود. 

قوانينی که بر اساس آنها تهيه، کارپردازی و استفاده از مشخصات فردی 
مجاز ميباشند، عمدتاً به داليل عالئق عمومی وضع شده اند. 

انجام کار تخصصی در مراکز روزانه مراقبت از کودکان، نياز به کاربرد 
صحيح مشخصات فردی دارد. اين مورد اما بايد برای والدين شفاف شود 

که دليل اين کار چيست و اين کار مشخصاً به چه صورت انجام ميشود. اين 
بروشور به تمام افراد ذيربط کمک ميکند، مسئوالنه و محافظه کارانه با اين 

موضوع برخورد کنند. 

از آنجائيکه مراجع متفاوتی انجام امور مراکز روزانه مراقبت از کودکان 
را در دست دارند )بخشها، کليسا، بخش خصوصی(، ميتواند مواردی پيش 

بيايند که مطالب اين بروشور در کل فقط بخشی از دستورالعمل های مرجع 
مربوطه را در بر ميگيرد، بعنوان مثال دستيابی به اطالعات شخصی 

نميتواند هميشه داوطلبانه صورت گيرد. در مواردی که دستيابی به پاسخ 
جواب امکان پذير نبوده و يا در موارد عدم اطمينان، بهتر است که به 

مامور ايالتی مسئول حفظ اطالعات شخصی مراجعه شود. 

رعايت و اجرای حفظ اطالعات شخصی در واقع چيزی نيست جز احترام 
گذاشتن به حقوق فردی مربيان کودک، والدين و کودکان. کودکان خود 
دارای حقوق ميباشند، و اين مطلب بعنوان جزئی از کنوانسيون حقوق 

کودکان سازمان ملل متحد )قرارداد حقوق کودکان( به ثبت رسيده است. 
حفظ اطالعات شخصی به معنی حفظ کودک است، حفظ اطالعات شخصی 

به معنی حفظ خانواده است، حفظ اطالعات شخصی به معنی حفظ مراکز 
و مراجع ميباشد: به اين خاطر حفظ اطالعات شخصی نه تنها به مسائل 

حقوقی، بلکه به تعليم و تربيت نيز مربوط ميشود.

هيئت تحريريه

مراکز مراقبت روزانه از کودکان، با ارائه خدمات تعليم و تربيت و مراقبت 
تخصصی، از والدين و کودکان حمايت ميکنند. اين کار بر اساس يک 

ارتباط همکاری مشترک بين نيروهای متخصص تعليم و تربيت، والدين 
و مراجع مسئول تامين هزينه های مراکز مراقبت از کودکان و همچنين 

ادارات بخشها، کليساها و مراجع آزاد تامين مخارج  صورت ميگيرد. 
مراکز مراقبت روزانه از کودکان، از ديدگاه اجتماعی و در چهارچوب 

وظيفهٌ قانونی اجرای اين امر، در اين خصوص  نقش مهمی ايفاء ميکنند. 
در اين خصوص مشخصات فردی کودک و خانواده وی تهيه و ذخيره شده 

و نيز مورد کار برده قرار ميگيرد.

با اين بروشور، يک راهنمای کوچک در مورد حفظ اطالعات شخصی، 
در اختيار متخصصين تعليم و تربيت قرار داده ميشود. والدين از آن گذشته 

اطالعاتی در اين مورد که وضعيت حفظ اطالعات شخصی در مرکز 
مراقبت روزانه از کودکان آنها به چه صورت بايد باشد، دريافت ميکنند. 

در اين خصوص با ذکر نمونه مثالهای، به سؤاالت مختلف حقوقی در مورد 
حفظ اطالعات شخصی، مثال در زمينه عکس و فيلم، پاسخ داده ميشوند. 
از آن گذشته پيشنهاداتی در مورد چگونگی فرموله کردن متن موافقتنامه 
ها ارائه داده ميشوند، تا بتوان به حفظ اطالعات شخصی، مثالً در رابطه 
با نوشتن صورت جلسه کارهای انجام شده در مراکز مراقبت روزانه از 

کودکان کمک کرده و کارها روال معمولی خود را داشته باشند. عالوه بر 
آن بايد مرجع مسئول، اقدامات فنی و قانونی را جهت حفظ مشخصات فردی 

بعمل آورد.

در مواردی که مشخصات فردی مورد استفاده قرار ميگيرند، بايد کار ها 
به گونه ای سازماندهی شوند که اصول ويژه حفاظت از اطالعات شخصی 

رعايت شوند. حق اوليه تعيين فردی چگونگی کاربرد اطالعات به اين 
معنی است که هر کسی ميتواند شخصاً چگونگی کاربرد و ميزان اطالعات 

شخصی اش که ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، تعيين نمايد. حق اوليه 
تعيين ميزان استفاده از اطالعات شخصی در قانون اساسی تضمين شده و 

بخشی از حرمت انسانی را که قانون اساسی حافظ آن ميباشد، تشکيل ميدهد. 
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اطالعات برای والدين و سرپرستان کودک
جمع آوری اطالعات اصوالً به چه دليل است؟ 

يک مراکز مراقبت روزانه از کودکان بايد در مورد پذيرش کودکان تصميم 
بگيرد. وظيفه اين مرکز آن  است که به پيشرفت کودکان در زمينه های 

اجتماعی، احساسی، جسمی و فکری کمک نمايد.  مربيان کودک برای تعليم 
و تربيت و مراقبت از کودکان، برنامه های کاری خود را با  سن و سال، 

 ميزان تکامل، توانائيهای زبان و توانائيهای ديگر،  با شرايط زندگی، 

با منشاء و قوميت و نيز با عالقه ها و نيازهای هر يک از کودکان وفق 
ميدهند. مربيان برای اينکه بتوانند اين وظيفه را در مراکز مراقبت روزانه 
از کودکان انجام بدهند، نياز به اطالعات در مورد کودک، در مورد والدين 
وی و در صورت نياز در مورد افراد ديگر خانواده دارند )اطالعات فردی(

به چه دليل اصوالً جمع آوری اطالعات مجاز است؟

قانون حفظ اطالعات شخصی به مراکز مراقبت روزانه از کودکان اين اجازه 
را ميدهد که برای اهداف بخصوصی، اطالعاتی در مورد شما، فرزندان شما 
و يا ديگر افراد خانواده شما جمع آوری کنند. اين امر بايد به ميزان اطالعات 

 مورد نياز برای انجام امور سرپرستی  از کودک محدود باشند. در 

مواردی که برای انجام امور، به اطالعات بيشتری نياز باشد )مثالً برای تحقق 
بخشيدن به يک طرح تعليم و تربيت ويژه(، اين امر فقط ميتواند با موافقت 
شما صورت گيرد )تا جائيکه کسب اطالع، در چهارچوب دادن اطالعات 

داوطلبانه مجاز باشد(.

از اطالعات جمع آوری شده چه استفاده ای ميشود؟ 

اين اطالعات فردی در پرونده ها و يا بصورت فايل رايانه ای ذخيره 
ميشوند. در اين مورد اکيداً دقت ميشود که فقط افراد ذيربط به اين اطالعات 

دسترسی داشته باشند. 

بعد از اينکه فرزند شما مرکز مراقبت را ترک کرد، اين اطالعات پاک 
شده، بعبارت ديگر از بين برده ميشوند. فقط در موارد مجاز و يا در موارد 

نياز قانونی )مثالً در موارد تداوم کمک به کودک( ميتوانند اين اطالعات 
- در صورتی که زمينه های قانونی آن فراهم بوده و يا والدين با اين امر 

موافقت کنند - برای مدت بيشتری نگهداری شده و يا در اختيار مراجع 
ديگری قرار داده شوند. 
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کنوانسيون حقوق کودکان
کنوانسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد

)Convention on the Rights of Child(

ماده 16، حفاظت حريم خصوصی و حرمت
)2( کودک حق استفاده از حمايت پوشش قانونی برای حمايت در برابر اينگونه تجاوزات و نيز به مکاتبات و يا وارد آوردن لطمه به حرمت و آبروی يک کودک مجاز نميباشد. )1( تجاوز خودسرانه و يا غير قانونی به حريم خصوصی، خانوادگی و يا حريم زندگی، 

و يا لطمات را دارد.

)توافق پارلمان و مجلس شورای آلمان از طريق تصويب قانون در تاريخ 17 فوريه  توسط  دولت جمهوری فدرال آلمان به امضاء رسيد در  تاريخ 6 مارس 1992 ترجمه رسمی مورخ 20 نوامبر 1989
 اعتبار قانونی برای آلمان )انتشار رسمی در تاريخ 10 ژوئيه 1992 - کتاب قانون ارائه سند امضاء شده قانون به دبير کل سازمان ملل متحد در تاريخ 5 آوريل 1992، 1992 – کتاب قانون آلمان II .1، ص. 121(

آلمان II .1، ص. 990(

آيا شما حق دريافت اطالعات را داريد؟

شما اين حق را داريد که همواره در مورد کاربرد اطالعات مربوط به 
خود آگاه شويد. شما قانوناً حق آگاهی در مورد اطالعاتی که به شخص شما 
مربوط ميشوند داشته، و چنانچه دارای حق سرپرستی از کودک هستيد، بايد 

بتوانيد در اين مورد که آيا چنين اطالعاتی در مورد فرزند شما ذخيره شده 
اند، مطلع شويد. مرجع مسئول موظف به رعايت اين قانون ميباشد.

نيروهای متخصص تعليم و تربيت با کمال ميل اين اطالعات را در اختيار 
شما قرار ميدهند. آنها به طور مرتب در جلسات گفتگوئی که با شرکت 
والدين برگزار ميشوند، اطالعات مربوط به نتايج و شناخت، عالئق و 

پيشرفت و تکامل فرزندتان را در اختيار شما قرار ميدهند. 

چنانچه بايد اطالعاتی در اختيار مراجع ديگری  قرار داده شوند )مثالً در 
چهارچوب همکاری با مدرسه و يا در ارتباط با انجام معاينات پزشکی پيش 
از آغاز مدرسه(، نيروهای متخصص تعليم و تربيت آگاهيهای الزم و کامل 

را در خصوص موضوع اطالعات، دريافت کننده اطالعات و اينکه چه 
تصميماتی در ارتباط با اين اطالعات اتخاذ خواهند شد، در اختيار شما قرار 

خواهند داد. در اين خصوص از شما تقاضای توافقنامه  کتبی خواهد شد، 
مگر در مواردی که در قانون ارسال اين اطالعات پيش بينی شده باشد. 

طرف صحبت شما کيست؟

سرپرست مرکز مراقبت روزانه از کودکان مسئول مراقبت از اطالعات 
 شخصی ميباشد. چنانچه شما در زمينه چگونگی کاربرد اطالعات مربوط 

 به خود و يا فرزندتان سؤالی داريد، ميتوانيد هر زمانی که بخواهيد با اين 
 شخص صحبت کنيد. 

به چه دليل از شما هر از گاهی تقاضای ارائه توافقنامه ميشود؟

نيروهای متخصص تعليم و تربيت برای اينکه بطور مثال بتوانند طرحهای 
ويژه تعليم و تربيت را عملی نمايند، هر از گاهی به شما مراجعه ميکنند،  
با اين سؤال که آيا شما مايليد اطالعات فردی ديگری را ارائه دهيد. جهت 

کسب اطالات دقيقتر در اين مورد ميتوانيد به فرم توافقنامه ای که در اختيار 
 شما قرار داده ميشود، مراجعه کنيد. شما با امضای متن موافقتنامه، توافق 

خود را با اين شيوه کاری اعالم ميکنيد. در اين خصوص اين نکته صدق 
ميکند: شما ميتوانيد موافقتنامه ای را که ارائه داده ايد، پس بگيريد )بهتر 

است که تقاضا کتباً به سرپرست مرکز مراقبت روزانه از کودکان و يا 
مرجع مسئول ارائه داده شود(.



برگه راهنما
 برای مربيان  

 در مورد حفظ اطالعات شخصی  
در مراکز مراقبت روزانه از کودکان 

موضوع چيست؟ 

والدين فرزندان خود را داوطلبانه و با ُحسن اعتماد به مراکز مراقبت 
روزانه از کودکان می سپارند. با اين کار شما اعتماد مخصوص خود را به 

نيروهای متخصص تعليم و تربيت و نيز به مراجع مسئول ابراز ميداريد. 
با توجه به مشاهدات روزانه و با اعتماد کودکانه ای که بچه ها از خود 
نشان ميدهند، با سؤاالتی که بچه ها مطرح ميکنند و با توجه به گفتگو 

ها، نيروهای متخصص تعليم و تربيت اطالعات بسيار زيادی در مورد 
کودکان، اطرافيان و خانواده  آنها بدست می آورند. از آن گذشته اما والدين 

نيز با اعتماد بسيار، اطالعات ديگری در مورد فرزند و يا فرزندان خود 
در اختيار مربيان قرار ميدهند. تعليم و تربيت فقط زمانی ميتواند با موفقيت 
همراه باشد که طرفين بتوانند با هم در مورد نکات قدرت و ضعف کودکان، 

افراد خانواده و اطرافيان آنها صحبت کنند.

والدين بايد بتوانند اطمينان داشته باشند که مربيان اصول رازداری را در 
خصوص اطالعاتی که در اختيار آنان قرار داده ميشود، رعايت ميکنند. 

قانونگزار در اين مورد اقدامات الزم را بعمل آورده است. اطالعاتی 
که در ارتباط با کمک شخصی و يا کمک به پيشبرد تعليم وتربيت بکار 
برده ميشوند، از اهميت فوق العاده ای برخوردار بوده و مربيان بايد در 
اين مورد با رعايت کامل اصول احتياط و رازداری از آنها استفاده کنند. 

قانونگزار نه تنها در خصوص سؤاالت مربوط به تعليم و تربيت، بلکه در 
کل به هر کسی اين اختيار را داده است که شخصاً در مورد نحوه استفاده 
از اطالعات فردی خود تصميم گيری نمايد. بدون مبنای قانونی، کاربرد 

اطالعات مجاز نميباشد. در اين برگه راهنما به نکاتی که مراکز مراقبت از 
کودکان در اين خصوص موظف به رعايت آنها ميباشند، اشاره ميشود. 

اطالعات فردی چه اطالعاتی هستند؟

«اطالعات فردی» به مطالبی اطالق ميشود که به افراد، يعنی به کودکان، 
والدين و همکاران مربوط ميشوند. اين مطلب نه تنها شامل آدرس، بلکه 

 شامل مالحظاتی نيز ميشود که که مربيان در گزارشات خود بيان ميکنند. 

اطالعات تحليلی )مانند آمادگی و داشتن شرايط برای رفتن به مدرسه( و يا 
فيلم های ويدئوئی تهيه شده نيز جزء «اطالعات فردی» محسوب ميشوند. 

10  حفظ اطالعات شخصی در مراکز سرپرستی از کودکان



چه سؤاالتی ميتوانند در قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر در قرارداد مراقبت از کودک پرسيده شود؟

در قرارداد پذيرش، که قرارداد سرپرستی نيز ناميده ميشود، ميتوانند 
مطالب زير پرسيده شوند:

::  نام، تاريخ تولد و آدرس کودک
::  تاريخ واکسيناسيون کودک در مقابل کزاز، که )هنوز( دارای اهميت 

ميباشد. 
::  آدرس و شماره تلفن پزشک خانوادگی کودک

::  نام و شماره تلفن والدين و نيز شماره تلفنی که بتوان در موارد 
اضطراری از طريق آن با والدين کودک تماس گرفت. 

::  اسامی و تاريخ تولد خواهران و برادران کودک، در مواردی که  ميزان 
قابل پرداختی عوارض مرکز مراقبت از کودک، به تعداد و سن آنها 

وابسته باشد. 
::  مذهب )در موارد پذيرش کودک در يکی از مراکز مراقبت کليسای 

پروتستان و يا کاتوليک(
::  بيماريهائی که مرکز مراقبت از کودک بايد از آنها اطالع داشته باشد، تا 

بتواند در مقابل آن معقول و مناسب عکس العمل نشان داد )مانند ديابت، 
آسم، بيماری سرع

برای قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر قرارداد سرپرستی از کودک، بايد از 
فرمهائی که انطباق آنها با قانون، از طرف مراجع مسئول مورد بررسی 

قرار گرفته، استفاده شود. 

برای  انجام بدون مشکل امور، تمام اين مطالب الزامی بوده و ميتوانند در 
ارتباط با قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر قرارداد سرپرستی پرسيده شوند.

در مورد ثبت اطالعات ديگر )مانند صندوق بيمه درمانی والدين،  تابعيت 
کودکان و والدين آنها، وضعيت تحصيلی، حرفه و يا اشتغال والدين( در 

رابطه با قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر قرارداد سرپرستی بايد شرايط سخت 
تری در نظر شوند. در صورت ثبت اين نوع اطالعات بايد مرجع مسئول و 
يا مراکز مراقبت روزانه از کودکان در قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر در 

قرارداد سرپرستی با ذکر دليل توضيح دهد که با اين اطالعات چه هدفی را 
دنبال ميکنند و به چه دليل مشخصاً نياز به پاسخ به اينگونه سؤاالت جداگانه 
ميباشد. در اين خصوص بعنوان مثال، سؤال مربوط به اشتغال ميتواند دليلی 
برای سرپرستی تمام وقت باشد که در اين مورد ميتواند ارائه مدرک اثبات 

درخواست شود. 

اطالعات مخصوصاً حساس، چه اطالعاتی هستند؟

اطالعات بخصوص حساسی وجود دارند که در قانون حفظ اطالعات 
شخصی منظور ميگردند و ثبت آنها – فقط در موارد لزوم – و فقط بعد از 

بررسی جداگانه و داشتن داليل معقول، مجاز ميباشد )مثالً اطالعات مربوط 
به وضعيت سالمتی(.

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان

I. حقوق اساسی

ماده 2 بند 1 قانون اساسی

)1( هر فردی حق تکامل آزاد شخصيت خود را دارد، تا جائيکه به حقوق ديگران لطمه وارد 

نکرده و يا بر خالف مقررات پيش بينی شده در قانون اساسی و يا بر خالف قانون اخالقيات کاری 

انجام ندهند.

ماده 1 بند 1 قانون اساسی

)1( حرمت انسانی خدشه ناپذير است. احترام گذاشتن و حفظ آن وظيفه کليه قوای دولتی ميباشد. 

تاريخ صدور: 1949/05/23

«قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، منتشر شده در روزنامه رسمی دولتی، بخش III، شماره 

ترتيب 1-100، انتشار نسخه تکميلی، بخاطر آخرين تغيير ماده 1 قانون در تاريخ 21 ژوئيه 

2010 )روزنامه رسمی دولتی، ص. 944(»
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اطالعات ثبت شده در فرم توجه به رفتار و پروتکل  پيشرفت در تعليم و تربيت، که توسط 
مربيان تهيه ميشوند، در چه تناسبی نسبت به هم قرار دارند ؟ 

مربيان بايد در رابطه با مناسبات مراقبت و سرپرستی، از چگونگی انجام 
کارهای خود پروتکل تهيه نمايند. در مواردی که جدا از اين مسئله، در 

مورد تعليم و تربيت و پيشرفت کودک پروتکل تهيه ميشود، بايد در قرارداد 
پذيرش، بعبارت ديگر در قرارداد سرپرستی از کودک اين مطلب مشخصاً 
قيد شده باشد. پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت ميتواند باعث کشف عالئق 

و همچنين نکات قوت و استعداهای بخصوص کودک شده، بعبارت ديگر 
نمايانگر نياز به حمايت مخصوص از کودک بوده و به اين خاطر در 

چهارچوب خواسته های والدين باشد. 

مراکز مراقبت روزانه از کودک، به والدين مشخصاً در مورد کاربرد 
 پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت، هدف از تهيه آن جهت همراهی و کمک 
به پيشرفت فرزندشان و برای همکاری مشترک بين مرکز و والدين آگاهی 

ميدهند.

تهيه پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت، تنها به خواست و تصميم آزادانه 
والدين بستگی دارد. اين تصميم آزادانه اما نبايد به اين خاطر که مرکز 

مراقبت روزانه از کودک آنرا پيش شرط پذيرش کودک قرار داده است، 
باعث معذوريت و محدوديت شود. در مواردی که والدين با تهيه پروتکل 

تعليم و تربيت و پيشرفت موافق نباشند، مرکز مراقبت از کودک موظف به 
احترام گذاشتن به اين خواست ميباشد. 

 

 از اطالعات ثبت شده در فرم توجه به رفتار و پروتکل  پيشرفت در تعليم و تربيت 
چه برداشتی ميشود ؟ 

والدين همواره حق دارند، در خصوص کليه اطالعات ثبت شده در مورد 
خود و فرزندانشان، خواه اين اطالعات در پرونده ها ثبت شده و يا بصورت 
فايل رايانه ای ذخيره شده باشند، اطالع کسب نمايند. در راستای حق کسب 
اطالعات، مخصوصاً پروتکل توجه به رفتار نميتواند از اين قاعده مستثنی 

باشد. اين امر، نياز به تهيه پروتکل از مسائل عينی دارد که در صورت 
 نياز بايد در اين خصوص آموزشهای الزم داده شوند. فقط مربيان و والدين 

ذيربط مجاز هستند که از محتوای فرم توجه به رفتار و پروتکل پيشرفت 
در تعليم و تربيت کودک اطالع داشته باشند. اين اطالعات فقط در صورتی 
ميتوانند در اختيار شخص ثالثی قرار داده شوند که والدين موافقت خود را 

کتباً با اين امر اعالم کرده باشند. اين مطلب در مورد مشاوره تخصصی 
مرکز مراقبت روزانه از کودک و برای مدرسه همکاری کننده در اين 

زمينه نيز صدق ميکند. 

موضوع برنامه ريزی کتبی امور تعليم و تربيت چيست؟

تهيه مطالب کتبی توسط نيروی متخصص جهت برنامه ريزی امور تعليم 
و تربيت، مانند آماده سازی اجرای نقشهای بخصوص، انجام آزمايش در 
زمينه علوم طبيعی و با شرکت گروهی از کودکان، بازديد از يک خانه 
سالمندان، برگزاری جلسه ای با شرکت والدين و يا گذراندن يک بعد از 

ظهر با خواندن کتاب، جزء مدارک کاری مربيان و مرکز مراقبت روزانه 
از کودک محسوب ميشوند. در اين خصوص يادداشتهای شخصی برای 
کمک به يادآوری مطالب نيز مجاز بوده و از اين يادداشتها ميتوان، در 

 صورت نياز، در مواردی که با والدين در زمينه پيشرفت کودک صحبت 

ميشود، استفاده نمود. در اين مورد والدين الزاماً حق کسب اطالع ندارند. 
اين مدارک نيز بايد دور از ديد همکاران و افراد ديگر نگهداری شده، 

بخصوص اينکه آنها را نبايد بدون توجه در جائی رها کرد.

در مجموع بايد در خصوص «تهيه پرونده» - خواه به صورت کاغدی و 
خواه بصورت فايل رايانه ای – بين مرجع مسئول و مرکز مراقبت، شفافيت 

وجود داشته و به موضوع حفظ اطالعات شخصی توجه شود. 
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چه کسی از ميزان درآمد والدين اطالع پيدا ميکند؟

در مواردی که ميزان هزينه استفاده از مرکز مراقبت روزانه از کودک به 
درآمد بستگی دارد، مرجع مسئول موظف است، در زمينه سازماندهی و 

 نکات فنی تصميمات الزم را اتخاذ نموده و ترتيبی بدهد که فقط کسانی که 

با محاسبات و حسابرسی سر و کار دارند، از ميزان مبلغ هزينه مهد کودک 
 اطالع داشته باشند. 

وظيفه رعايت اصل رازداری در مورد اطالعات برای چه کسی صادق است؟

تمام افرادی که با اطالعات افراد سر و کار داشته و يا به اين اطالعات 
دسترسی دارند، موظف به رازداری هستند. مرجع مسئول مرکز مراقبت 

 روزانه از کودک، از اين افراد در مورد رعايت اصول رازداری تعهد 

ميگيرد. اين امر در مورد کارآموزان و والدينی که بعنوان مهمان حضور 
می يابند نيز صدق ميکند.

در مورد ارائه موافقتنامه به چه نکاتی بايد توجه شود ؟

موافقتنامه ها بايد تا حد ممکن، مشخصاً به يکايک موارد محدود شوند. 
موافقتنامه ارائه داده شده توسط يک شخص فقط زمانی معتبر است که بر 

 تصميم آزادانه شخص مربوطه استوار باشد. موافقات ها فقط ميتوانند با 

استفاده از فرمهای قانونی تهيه شده توسط مرجع مسئول به انجام برسند. 
موافقتنامه ها فقط زمانی دارای معنی و مفهوم هستند که مرکز مراقبت از 

کودک زمانی هم که افراد از دادن اطالعات امتناع کنند، اين امر را بپذيرند.



 آيا برای پی بردن به ارائه تقاضاهای پذيرش متعدد، مجاز است که اطالعات در اختيار 
مراجع ديگر قرار داده شود؟

مراجع مسئول و مراکز مراقبت از کودک اغلب مايلند که برای برنامه 
ريزی نياز های منطقه ای، به مسئله تقاضاهای متعدد پذيرش پی برده و 
 اطالعات تقاضا برای يکايک کودکان را رد و بدل کنند. اين کار فقط با 

موافقت مستقيم والدين امکان پذير است. در صورتيکه موافقتنامه ارائه داده 
شد باشد، تبادل اطالعات بايد صرفاً به ذکر تاريخ تولد و نام خيابان )محل 

زندگی( محدود باشد

در موارديکه به نظر ميرسد، سالمت يک کودک در معرض خطر است، چه بايد کرد؟

چنانچه به نظر يک مربی مرکز مراقبت از کودک، نکات مهمی که نشان 
دهنده امکان خطر برای سالمت يک کودک است، وجود داشته باشد، وی 
به تنهائی و يا حداقل همراه با يک نيروی متخصص ديگر که بايد دارای 
تجربه در خصوص در خطر بودن سالمت کودک باشد، اقدام به پيگيری 

ميزان خطر بنمايد. اين امر بايد،  مشروط بر اين که اين اقدام باعث تشديد 
خطر برای کودک نشود،  با دخالت والدين و کودک صورت گيرد. در 

صورتيکه اين پيگيری بدون دخالت دادن والدين و يا کودک صورت بگيرد، 
بايد موضوع بدون نام بردن از شخص مورد نظر، بعبارت ديگر با استقاده 

از يک نام مجازی با نيروهای متخصص ديگر در ميان گذاشته شود.

چنانچه نتيجه پيگيری حدس و گمان نشان دهد که خطر واقعاً وجود داشته و 
امکان دفع آن به گونه ديگری )بعنوان مثال از طريق تالش والدين( وجود 

ندارد، مرکز مراقبت روزانه از کودک بايد به والدين تذکر بدهد که از 
کمکهای مناسب استفاده کنند. در صورت امکان بايد از والدين قول گرفته 

شود که در اين خصوص اقدامات الزم را بعمل آورنئد.

چنانچه والدين استفاده از کمک را رد کرده و يا در صورتيکه به نظر مرکز 
مراقبت روزانه از کودک، از امکانات کمک به ميزان الزم بهره گيری 

نشده و يا مشخص نيست که کمک کافی باشد يا نه، مرکز مراقبت روزانه 
از کودک موظف است، اداره نوجوانان را در اين زمينه و در مورد ميزان 
احتمالی وجود خطر و اينکه تاکنون چه اقداماتی در اين خصوص صورت 

گرفته، آگاه سازد، تا اين اداره بتواند در صورت نياز دست به اقدامات 
ديگری بزند. اين موضوع در ماده 8 آ قانون مقررات اجتماعی VIII پيش 

بينی شده است.

در زمينه کمک  برای اجرای قرارداد حمايت بر اساس ماده 8 آ قانون 
مقررات اجتماعی VIII ، در سايت اينترنتی دفتر مشارک ايالت بادن 

ورتمبرگ )www.paritaet-bw.de( مطالبی جهت دانلود کردن و يا 
سفارش دادن قرار داده شده اند که برای تهيه آن بايد در قسمت جستجو، نام 

فايل «Arbeitshilfe_Kinderschutz.pdf» قيد شود.
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چه نکاتی بايد در موارد ظبط کردن صوتی و تصويری رعايت شوند؟

ظبط صدا و تصوير کودک به معنی وارد شدن به حريم حقوق فردی وی 
تلقی شده و الزاماً نميتواند به عنوان بخشی از پروتکل تعليم و تربيت و 

پيشرفت در مورد وی محسوب شود ) مراجعه شود به بخش طرح راهنمائی 
برای تعليم و تربيت(. 

دليل نياز به ظبط صدا و تصوير بايد دقيقاً مشخص باشد، بخصوص اينکه 
بايد ذکر شود که به چه دليل نظارت رفتار و پروتکل تهيه شده در اين مورد 
کافی نميباشند. هر چند ظبط صدا و تصوير ميتواند به شناخت رفتار فردی 

کودک کمک کرده، تا بتوان بر اساس آن به اقدامات حمايت و کمک به 
پيشرفت ويژه ای دست زد، با وجود اين اما اين اقدام بايد همواره بر موافقت 
داوطلبانه والدين استوار باشد، با توجه بر اين که بايد به اين نکته توجه شود 
که والدين ميتوانند موافقتنامه ای را که ارائه داده اند، هر زمانی که بخواهند 

پس بگيرند. متن موافقتنامه بايد پاسخ به سؤاالت زير را در بر داشته باشد:
 

ظبط صدا و تصوير به چه مناسبتی و برای چه مدتی انجام ميشود؟

صدا و تصوير های ظبط شده به چه افرادی نشان داده ميشود؟

صدا و تصوير های ظبط شده چه مدتی دخيره و نگهداری ميشوند

در اين مورد بايد فقط از فرمهائی که مطابقت آنها با قانون توسط مرجع 
مسئول تائيد شده، استفاده شود.

ظبط صدا و تصوير بايد حتی االمکان طوری باشد که کودکان ديگر در آن 
ديده و شنيده نشوند. در صورتيکه اين امر امکانپذير نباشد، بايد از والدين 
اين کودکان نيز موافقت نامه دريافت شود. در صورت درخواست والدين، 

بايد صدا و تصوير های تهيه شده به آنها نشان داده شود. 

ظبط صدا و تصوير در ضمن انجام امور روزانه يک مرکز مراقبت از 
کودک، مثالً در رابطه با يک پروژه نيز بايد در اسرع وقت به اطالع 

رسانده شده و موافقتنامه مربوطه تهيه شود. اين موضوع در مواردی که 
صدا و تصوير نمايش داده ميشوند نيز صدق ميکند. در چنين مواردی بايد 

 از قبل به اين نکته توجه شود که کودکان در وضعيت نامناسبی قرار 
 نگرفته باشند. در صورت وجود چنين صحنه هائی بايد نسبت به حذف 

آنها اقدام کرد. 



چه نکاتی بايد در مورد عکسها رعايت شوند؟

عکسها فقط ميتواند با موافقت کتبی والدين تهيه شود. اين مطلب برای 
مواردی که اين عکسها فقط برای نشان دادن کارهای روزانه مرکز مراقبت 
از کودک تهيه ميشوند نيز صدق ميکند. عکسها بايد فقط در داخل ساختمان 

مرکز مراقبت از کودک نمايش داده شده، از نمايش و قرار دادن آن در 
خارج از ساختمان )ويترين بيرون ساختمان( بايد اکيداً خودداری شود. در 

قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر در قرارداد سرپرستی از کودک بايد به اقدام 
معمول نصب عکسها در داخل ساختمان مرکز )مثالً در محدوده ورودی( 
اشاره شود. از ذکر نام افراد در رابطه با عکسها بايد کالً خودداری شود. 

 در مواردی که عکسهای دسته جمعی بايد در اختيار والدين قرار داده 
شوند، توجه به اين نکته الزامی است که اين کار با موافقت والدينی که 

فرزندانشان در عکس ديده ميشوند،  صورت گيرد. 

در مواردی که يک عکاس به مرکز مراقبت روزانه از کودک ميآيد، بايد 
اين مورد نيز از پيش به والدين اطالع داده شود. مربيان به اين نکته توجه 

داشته باشند که فقط از کودکانی عکس گرفته شود که والدينشان موافقت 
خود را با اين کار اعالم کرده اند. به عکاس بايد از قبل کتباً اعالم شود که 
هر گونه استفاده از عکسها )تبليغات، نمايشگاهها، نمايشها و غيره( فقط با 

موافقت والدين امکانپذير ميباشد. 

در جلسات گفتگو با والدين و يا در مراسم اطالع رسانی بايد موضوع 
عکسبرداری و فيلمبرداری پيگيری شده، بخصوص بايد به معضل انتشار 

عکس در اينترنت اشاره شود. عکسهای کودکان بيگانه، حتی اگر اين 
 کودکان همراه با فرزندان شما ديده ميشوند، نبايد در اينترنت پخش شوند. 

اين کار ميتواند بر اساس قانون مدنی و قانون جزائی عواقبی به دنبال داشته 
باشد. اين مطلب که والدين اين اطالعات را در اختيار پدر بزرگها، مادر 

بزرگها، و اقوام و دوستان قرار ميدهند، ميتواند به اين امر کمک نمايد.

پيش از برگزاری يک جشن در مهد کودک و يا برگزاری يک مراسم 
ديگر، به مهمانان )مانند والدين، پدر بزرگها و مادر بزرگها، اقوام و 

دوستان( مشخصاً تذکر داده شود که بايد به حقوق شخص ثالث احترام 
گذاشته شود. چنانچه عکس يک نفر بدون موافقت وی در اينترنت و يا به 
صورت ديگری انتشار داده شود، حقوق شخص در مورد عکس خود نيز 

زير پا گذاشته ميشود.  

مراکز مراقبت روزانه از کودکان بعنوان برگزار کننده جشنها و مراسم، 
حق تعيين چگونگی برگزاری جشن را داشته و ميتوانند – عالوه بر 

تذکرات فوق – چهارچوب برگزاری مراسم را تعيين کرده و حتی تعيين 
کنند که آيا در جريان مراسم، اجازه عکسبرداری و يا فيلمبرداری وجود 
دارد يا خير. چنانچه برگزار کننده مراسم )مرجع مسئول مرکز مراقبت 

روزانه از کودکان( در مورد عکس و فيلم محدوديتهائی قائل شود، بايد اين 
مطلب در اسرع وقت و پيش از برگزاری مراسم، به مهمانان و بخصوص 

به والدين اطالع داده شود. در صورتيکه والدين و يا مهمانان ديگر مايل 
به توجه به اين محدوديت نبوده و يا از توجه به آن خودداری کنند، مرجع 

مسئول مرکز مراقبت روزانه از کودکان ميتواند از حق قانونی خود استفاده 
کرده و خواست خود را تحميل کند )مثالً از حاضران بخواهد که عکسهای 

تهيه شده توسط دوربين ديژيتال را پاک کنند(. 
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آيا مراکز مراقبت روزانه از کودکان اجازه دارند عکسها را در اينترنت انتشار دهند؟

مراکز مراقبت روزانه از کودکان فقط با اجازه کتبی والدين اجازه دارند که 
عکسها را در اينترنت انتشار دهند. والدين بايد بتوانند عکسهای مورد نظر 
را پيش از انتشار مشاهده کرده، از آن گذشته بايد به آنها در مورد عواقب 

 انتشار در اينترنت تذکر داده شود. از آن گذشته بايد کتباً به اين خطر 

اشاره شود که عکسهای انتشار داده شده در اينترنت ميتوانند توسط اشخاص 
ديگری دانلود و  کپی برداری شده و با فايلهای ديگر مرتبط شوند. در مورد 
موافقتنامه بايد فقط از فرمهائی که مطابقت آنها با قانون توسط مرجع مسئول 

تائيد شده، استفاده شود.

در فاصله بين مراکز مراقبت روزانه از کودکان و مدرسه چه چيزهائی ردو بدل ميشوند؟

همکاری بين مراکز مراقبت از کودکان و مدرسه ابتدائی، امکان گذار 
از يک مرحله به مرحله ديگر را برای کودکان آسانتر ميکند.  مثالً موقع 

معاينه پزشکی قبل از ثبت نام کودک مشخص ميشود که آمادگی کودک 
برای رفتن به مدرسه نسبت به توانائی وی برای شروع تحصيل در مدرسه 

ابتدائی به چه ميزان است، بعبارت ديگر چه حمايتهائی در اين زمينه بايد 
ارائه داده شوند. چنانچه در اين مورد اطالعاتی رد و بدل شوند، بايد اين 
امر با موافقت کتبی والدين صورت گيرد. رضايت زمانی معتبر است که 

شخص آزادانه در مورد آن تصميم گرفته باشد.

در موافقتنامهَ کتبی بايد نکات زير ذکر شده باشند: 
::  نوع اطالعاتی که توسط مدرسه بصورت پرونده  يا فايل رايانه ای  

ذخيره ميشوند،
::  هدف از ذخيره اطالعات

::  حدود رويت در پرونده توجه به رفتار و نيز در پروتکل  پيشرفت در 
تعليم و تربيت )مثالً والدين ميتوانند قسمتهای بخصوصی را از اين 

قاعده مستثنی کنند(. 

::  اين تذکر که خودداری از اعالم موافقت، هيچگونه عواقب منفی بدنبال 
نخواهد داشت.

زمانهائی را که معلمان و يا مدير مدرسه کودکان را در مراکز مراقبت 
روزانه تحت نظر ميگرند، بايد از پيش به والدين اطالع داده شوند. 

چنانچه مشخصاً در رابطه با کودکان تصميم گرفته ميشود که در مورد 
مطالب درج شده در پرونده بايد مشاوره ای صورت گيرد تا بتوان بعنوان 
مثال به اقدامات تکميلی کمک و پشتيبانی دست زد، بايد والدين از پيش در 

مورد اين موضوع مطلع شده باشند.

به والدين بايد اين امکان داده شود که شخصاً بتوانند در جلسات مشاوره 
شرکت کنند. 

به والدين توضيح داده ميشود که ميتوانند هر زمانی که بخواهند، از مدرسه 
در اين خصوص که چه اطالعاتی در مورد فرزندانشان ذخيره شده و 

مدرسه اين اطالعات را از کجا بدست آورده، کسب اطالع نمايند.

در موارد حضور والدين در مرکز بعنوان مهمان، به چه نکاتی بايد توجه داشت؟

در موارد حضور والدين در مرکز بايد اين امر به موقع به اطالع تمام 
والدين رسانده شود. اين والدين بايد کتباً متعهد شوند که که مراتب راز داری 

 در مورد اطالعات را رعايت کنند. بايد به اين نکته توجه شود که اين 

 والدين به اطالعات مربوط به کودکان )مانند برگه های حاوی 
 اطالعات در مورد رفتار کودکان، گزارشات تکامل کودکان 

و کارتهای حاوی اطالعات در مورد کودکان( دسترسی نداشته باشند. 



در موارد همکاری با مراجع ديگر چه بايد کرد؟

در مواردی که اشخاص و يا نهاد های اجتماعی )خدمات تخصصی، 
پزشکان، افراد کادر پرستاری، ميز گرد( با مراکز مراقبت روزانه از 
کودکان همکاری ميکنند، اين موضوع برای مراکز مراقبت روزانه از 

کودکان در خصوص حفظ اطالعات شخصی، به معنی نياز به کار و 
سازماندهی و انتخاب بيشتر ميباشد. در مواردی که اين همکاری در موقع 

 پذيرش کودک وجود داشته باشد، ميتوان در قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر 

در قرارداد مراقبت از کودک در مورد آندسته از کارهای سازمانی و اداری 
که تبادل مستقيم اطالعات را امکانپذير ميسازد، به توافق رسيد. در غير 

اينصورت، اين کار فقط با موافقت والدين امکانپذير ميباشد. 

والدين در موارد همکاری نيز اين حق را دارند که از هر مرجعی و در هر 
زمانی در مورد مطالب ذخيره شده در آن مرجع کسب اطالع نمايند.

شورای همکاری والدين حق دريافت چه اطالعاتی را دارد؟

اعضای شورای همکاری والدين، از مرکز مراقبت روزانه از کودکان و 
 نيز از مراجع مسئول حمايت ميکنند. شورای همکاری والدين بايد بتواند 

مستقيماً با والدين تماس بگيرد. به اين خاطر قرار دادن ليست اسامی و 
آدرس والدين در اختيار شورای همکاری والدين مجاز ميباشد.  

انجمنهای همياری حق دريافت چه اطالعاتی را دارند؟

اطالعات مربوط به کودکان، والدين آنها و نيز همکاران مرکز فقط در 
صورت موافقت افراد ذيربط ميتواند در اختيار انجمن همياری قرار داده شود.

موضوع «ليست والدين»؟

والدين اغلب مايلند که ليستی از نام و آدرس والدين ديگر در اختيار داشته 
باشند. به اين تقاضا ميتوان جامه عمل پوشاند، به اين صورت که مثالً ميتوان 
در جلسه ای که با شرکت والدين برگزار ميشود، ورقه ای را دست به دست 

 چرخاند، تا افراد بتوانند مشخصات خود را در آن وارد کنند. حاضرين با 

اين کار، خودشان تعيين ميکنند که چه مشخصاتی را در ليست وارد کنند. 
هدف از استفاده )در اختيار قرار دادن ليست به اشخاصی که مشخصات خود 

را در آن وارد کرده اند( و داوطلبانه بودن درج مشخصات بايد در سر خط 
ليست دقيقاً ذکر شده باشد.  

با اطالعات در مورد معاينات پزشکی چه اتفاقی می افتد؟

از کودکان به دليل وجود مقررات قانونی، معاينات پزشکی بعمل می آيد. 
به والدين بايد در اين مورد و با اشاره به مقررات قانونی، در اسرع وقت 

 اطالع داده شود. در اين خصوص مقررات حفظ اطالعات و رعايت اصول 

رازداری توسط تمام مراجع ذيربط ) بخصوص توسط اداره بهداشت( مورد 
توجه قرار ميگيرد. 
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آيا وظيفه قانونی مبنی بر گزارش دهی به مراجع ذيربط وجود دارد؟

نهادهايی که خدمات مراقبت روزانه از کودکان ارائه ميدهند، موظفند برخی 
اطالعات مربوط به نهاد خود را )مانند اطالعات مربوط به تخصصهای 

 پرسنل( به مقامات ذيربط گزارش دهند. 

در ارتباط با والدين و کودکان، وظيفه قانونی گزارش دهی در چارچوب 
قانون مقابله با بيماريهای عفونی وجود دارد.

 

شرايط در مورد دادن اطالعات شفاهی و يا تلفنی به ادارات و اشخاص ديگر چگونه است؟

دادن اطالعات شفاهی و يا تلفنی به اشخاصی که ناشناس هستند و يا امکان 
پی بردن به مشخصات آنها وجود ندارد، مجاز نميباشد.  اين مطلب برای 
مواردی که شخص خود را با عناوين اداری و شغلی بخصوصی )مانند 
 وکيل يکی از والدين، قاضی مسئول رسيدگی در يک پرونده خانوادگی( 

معرفی ميکند نيز صدق ميکند. در موارد شک و ترديد بايد با تماس تلفنی 
مجدد به شخص تلفن کننده، مرجع مربوطه مورد شناسائی قرار گيرد. در 

موارد وجود داليل کاری و يا تجاری، دادن اطالعات مجاز نميباشد.

شرايط در مورد آن طرف از والدين که دارای حق سرپرستی از کودک نيست، چگونه است؟

دادن اطالعات در مورد کودک و يا آن طرف از والدين که دارای حق 
سرپرستی از کودک ميباشد، به طرف ديگر که دارای حق سرپرستی 
 نيست، مجاز نميباشد. در مواردی که هر دو طرف والدين دارای حق 

سرپرستی از کودک هستند، هر دو طرف حق دريافت اطالعات در مورد 
کودک  و تمام اطالعات شخصی را دارند، – دادن اطالع در مورد طرف 

ديگر دارای حق سرپرستی اما مجاز نميباشد. 
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آيا دادن اطالعات برای اهداف آماری مجاز است؟

در صورتيکه استثنائاً برای آمارها نياز به اطالعات شخصی باشد، بايد 
برای اين مورد شرايط قانونی فراهم باشند. مرجع مسئول مراکز مراقبت 

روزانه از کودکان بايد اين مطلب را پيگيری کند که آيا اين خواست قانونی 
 است يا خير. در موارد شک و ترديد بايد از اداره حفظ اطالعات در اين 

خصوص نظر خواهی شود. جمع آوری اطالعات در مواردی که در 
چهارچوب آماری کمک به کودکان تهيه ميشوند، قانونی هستند )مراجعه 

.)VIII شود به مواد قانونی 98 تا 103 قانون اجتماعی

اطالعات برای چه مدتی بايگانی ميشوند؟

قاعده اين است: آندسته از اطالعات که ديگر کاربردی ندارند، بايد پاک 
شده، بعبارت ديگر از بين برده شوند. اين مطلب در مورد اطالعات آندسته 

از کودکان )و والدين آنها( که مرکز مراقبت را ترک کرده اند نيز صدق 
ميکند. در صورت نياز به نگهداری طوالنی تر اطالعات، يا بايد شرايط 

قانونی اين کار فراهم باشد و يا والدين بايد با اين کار موافقت کنند. اين 
مطلب برای همه نوع منبع اطالعات صدق ميکند ) پرونده کاغذی، ذخيره 

رايانه ای، اطالعات شبکه ای(.

در مواردی که محاکماتی در جريان بوده و يا پروسه رسيدگی تمام نشده 
باشد، ميتواند اين وضعيت پيش بيايد که اطالعت بايد برای مدت طوالنی 
تری نگهداری شوند. اين موضوع برای مواردی که به دليل بخصوصی 
احتمال وظيفه جبران خسارت وجود داشته و يا افراد و يا مراجع ذيربط 

قانوناً موظف به نگهداری اينگونه اطالعات هستند نيز صدق ميکند. طول 
 مدت يش بينی شده برای نگهداری اينگونه اطالعات بستگی به نياز اداری 

و مقررات قانونی دارد. مالحظات قانونی مربوط به بايگانی اسناد بايد در 
نظر گرفته شوند.

در تمام اين موارد – که عالوه بر آن بايد مورد رسيدگی نيز قرار بگيرند 
– فقط ميتواند انواع اطالعاتی که برای آن مورد بخصوص مهم هستند،  

بايگانی شوند. اين مطلب به هيچوجه شامل تمام اطالعات نميشود. در اين 
موارد، بخصوص بايد اين موضوع بررسی شود که آيا فرمهای توجه به 

رفتار و پروتکل  پيشرفت در تعليم و تربيت نيز بايد بايگانی بشوند يا خير. 
موضوع مجاز در اين خصوص اين است که به والدين پيشنهاد شود، موقع 

ترک مرکز مراقبت، پروتکلهای مربوطه، نقاشيها و نيز کارهای  ديگر 
فرزندان خود را با خود ببرند. در مورد مطالب صوتی و تصويری فقط 
ميتوانند آن بخشی را با خود ببرند که در آنها منحصراً فرزندشان شنيده، 

بعبارت ديگر ديده ميشوند.
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از کجا ميتوان اطالعات اساسی ديگری در مورد حفظ اطالعات شخصی تهيه کرد؟

   www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de تحت آدرس اينترنتی
ميتوان به اطالعاتی در مورد وظائف مامور حفظ اطالعات شخصی دسترسی 

پيدا کرد که در آن قانون ايالتی حفظ اطالعات شخصی و تذکرات مربوط به 
آن، و همچنين  قانون حفظ اطالعات شخصی کشوری و اتحاديه اروپا شرح 

داده شده اند. 

 برای کسب اطالعات ديگر مراجعه شود به آدرس اينترنتی 
www.datenschutz.de

مامور ايالتی حفظ اطالعات شخصی
ايالت بادن - ورتمبرگ

«مامور ايالتی حفظ اطالعات شخصی با پيشنهاد دولت ايالتی، توسط مجلس 
ايالتی و با رای اکثريت آرای اعضاء اتنخاب ميشود. اين شخص در اجرای 

وظائف خود مستقل بوده و تابع هيچگونه دستوراتی نبوده و تحت نظارت 
هيچ مرجع قانونی و تخصصی نيز نميباشد.»

 )www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de(

Stuttgart 70173 · 10a Jörg Klingbeil · Königstraße

مامور کليسائی حفظ اطالعالت شخصی در ايالت بادن- ورتمبرگ
ماموران حفظ اطالعات شخصی کليسائی، مسئوليت حفظ اطالعات شخصی 

در چهارچوب کليسا را بعهده دارند.  

کليسای پروتستان در ورتمبرگ
مامور حفظ اطالعات شخصی در حوزه کليسای پروتستان کليسای ايالتی در 

ورتمبرگ
Stuttgart 70184 · 4 .Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr

کليسای پروتستان در بادن
مامور حفظ اطالعات شخصی در حوزه کليسای پروتستان کليسای ايالتی 

در بادن
Freiburg 79114 · 38 .Bugginger Str

کليسای کاتوليک
مامور حفظ اطالعات شخصی در حوزه کليسای کاتوليک در بادن – 

ورتمبرگ
Stuttgart 70184 · 14 .Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr



حق تصميم گيری شخصی در مورد اطالعات  

حکم در مورد سرشماری سال 1983
«کسی که نتواند  با اطمينان کافی از اين موضوع اطالع حاصل کند که اطرافيانش از چه اطالعات مشخصی در مورد وی 

برخوردار هستند، و نيز در مواردی که شخص نميتواند حدس بزند که شريک ارتباطی وی احتماالً تا چه حد ميتواند در مورد وی 
اطالع داشته باشد، اين شخص ميتواند خود را در ارتباط با آزادی فردی برای برنامه ريزی و تصميم گيری آزادانه در کارهای 
خود، تا حد زيادی محدود حس کند. در شرايطی که شهروندان نتوانند در اين مورد کسب اطالع کنند که چه کسی در مورد آنها 
اطالع دارد،  چه چيزی در مورد آنها ميداند، چه زمانی و در چه شرايطی به اين اطالعات دسترسی يافته است، يک قرارداد 

اجتماعی و مقررات تضمين کننده اين قرارداد نميتواند با داشتن حق تصميم گيری شخصی همگونی داشته باشد. چنانچه شخصی 
مطمئن نباشد که  آيا از رفتار غير متعارف وی هر لحظه يادداشت برداری شده، بعنوان اطالعات در مورد وی بطور دائمی ذخيره 

شده، مورد استفاده قرار گرفته و يا در اختيار ديگران قرار داده ميشوند، سعی خواهد کرد، برای جلوگيری از مورد توجه قرار 
گرفتن، از چنين رفتاری خودداری کند [...] . اين کار نه تنها شانس تکامل فردی، بلکه مناسبات جمعی اشخاص را  نيز تحت الشاع 

قرار ميدهد،  چرا که  حق تعيين فردی بعنوان شرط اصلی برای توانائی عملکرد و همکاری،  ريشه در حقوق شهروندی و مناسبات 
دموکراتيک عموم دارد. نتيجه حاصل از آن به قرار زير است: با توجه به امکانات مدرن کاربرد اطالعات، شرط تکامل آزاد 

شخصيت، حمايت يکايک افراد در برابر تهيه بی حد اطالعات فردی، ذخيره، نگهداری و نيز انتقال آنها ميباشد. به اين خاطر، حق 
برخورداری از اين حمايت در ماده 2 بند 1 قانون اساسی، در ارتباط با ماده 1 بند 1 آن گنجانده شده است. بر اين اساس در قانون 
اساسی کالً اين اصل  برای هر کس پيش بينی شده است که افراد بتواند در مورد آزاد کردن و سرپرستی اطالعات مربوط به خود 

تصميم بگيرد.»
چه چيزی در مورد آنها ميداند، چه زمانی و در چه شرايطی به اين اطالعات دسترسی يافته است.بعنوان دليل اين مطلب صدق ميکند: شهروندان آگاه به حقوق خود بايد اين نکته را بدانند که «چه کسی در مورد آنها اطالع دارد،   1BvR 209, 269; 362; 420; 440, 83/484 لينک: http://tlmd.in/u/88 دادگاه قانون اساسی آلمان )BVerfGE65,1(  حکم مورخ 15 دسامبر 1983، شماره پرونده:
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مسئوالن مراکز مراقبت روزانه از کودکان موظف هستند که امکانات فنی 
 و سازمانی مورد نياز برای حفظ اطالعات شخصی را فراهم آورند. 

در موارد کاربرد اطالعات شخصی بايد کارها طوری سازماندهی شوند که 
خواستهای مخصوص حفظ اطالعات شخصی عملی شوند. 

چگونه ميتوان حقوق والدين در مورد حق آگاهی در مورد اطالعات ذخيره شده را رعايت کرد؟

اظهارات عمومی در مورد اشخاص ميتوانند از طريق به اصطالح فهرست 
بررسی امور – فهرست بررسی امور اتوماتيزه شده که به وسيله آن 

مشخصات فردی کارپردازی ميشوندر – تهيه گردند. 

در قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر در قرارداد مراقبت از کودکان به چه نکاتی بايد توجه شود؟

برای قرارداد پذيرش، که قرارداد سرپرستی نيز ناميده ميشود، بايد از 
فرمهائی که انطباق آنها با قانون، از طرف مراجع مسئول مورد بررسی 

قرار گرفته، استفاده شود. در قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر قرارداد 
 سرپرستی بايد - بطوريکه معمول است - مشخصات مرجع مسئول، 

محتوای قرارداد پذيرش، بعبارت ديگر قرارداد سرپرستی، هزينه ها و 
اطالعات بنيادی درج شده باشد. موافقتنامه ها بعنوان پيوست قرارداد 

پذيرش، بعبارت ديگر قرارداد سرپرستی تلقی ميشوند. 

برگه راهنما برای مسئوالن 
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فتو کپی نمونه

موافقتنامه:
 انتشارات داخلی، عکسها، مديای چاپی،  

انتشار مديای چاپی در اينترنت

از پذيرفتن موافقتنامه ميتواند خودداری شود.
در موارد عدم موافقت، نياز به بازگرداندن اين فرم )امضاء شده( نمی باشد. 

 01( برای اينکه به من/ به ما و والدين و سرپرستان ديگر امکان اطالع از وقايع روزانه و فعاليتهای مرکز سرپرستی 
 از کودکان داده شود، من تائيد ميکنم/ ما تائيد ميکنيم که عکسهای زير* که به اين منظور تهيه شده و در آن فرزند 

من / فرزند ما به تنهائی و يا همراه کودکان ديگر ديده ميشود، 

در محل سرپرستی از کودکان به نمايش گذاسته شده، بعبارت ديگر به ديوار نصب شود: 

]  [ خير ]  [ آری  

02( من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که عکسهای*  )ديژيتال( زير 

که فرزند من/ فرزند ما در آن ديده ميشود، در اختيار والدين ديگر قرار داده شود: 

]  [ خير ]  [ آری  

 به من  در اين مورد آگاهی داده شد که انتشار بدون اجازه عکسهای اشخاص ديگر ميتواند حق ادعای خسارت را بدنبال داشته باشد
بخصوص اينکه انتشار عکس در اينترنت مجاز نميباشد. 

تذکرات:
روزنامه  ها، و همچنين مديای چاپی نامبرده زير ميتوانند احتماالً در اينترنت نيز مشاهده شده واز آنجا دانلود شود. امکان دسترسی به اطالعات و عکسهای منتشر شده در اينترنت از سراسر جهان وجود داشته و اين مطالب 

ميتوانند توسط اشخاص ديگر دانلود و ظبط شده و با فايلهای ديگر ميکس شوند. امکان خارج کردن اطالعاتی که يکبار در اينترنت انتشار داده شده اند، بسيار مشکل و حتی غير ممکن است.  

 03( من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که در ارتباط با برگزاری مراسم در مرکز مراقبت 
از کودکان )جشنها، مراسم، پروژه ها(، در مديای چاپی زير:

]  [ روزنامه محلی و منطقه ای ]  [ روزنامه هيئت ناحيه ای    
]  [ موارد ديگر  ]  [ روزنامه هيئت کليسائی   

عکسهای*  زير فرزند من / فرزند ما

منتشر شوند. در اين مورد بايد اکيداً از انتشار عکسها در اينترنت خودداری شود

04( من / ما با انتشار در مديای چائی فوق موافقت ميکنم/ موافقت ميکنيم، حتی برای مواردی که اين موضوع به معنی انتشار در اينترنت نيز باشد. 
]  [ خير ]  [ آری  

شما ميتوانيد موافقتامه خود را هر زمانی که مايل بوديد، پس بگيريد )بهتر است که تقاضا کتباً به سرپرست مرکز مراقبت روزانه از کودکان و يا مرجع مسئول ارائه داده شود(.

تاريخ  |  امضاها1

1( فرمها بايد همواره توسط همه افراد دارای حق سرپرستی امضاء شوند، مگر در مواردی که والدين جدا از هم زندگی کرده و فرزند با موافقت طرفين و يا بر اساس حکم دادگاه، بطور معمول نزد پدر و يا مادر خود زندگی 
ميکند. در چنين مواردی امضاء يکی از طرفين پدر و يا مادر که فرزند نزد وی زندگی ميکند، کافی ميباشد. 

 * در صورت امکان، شماره عکس ذکر شود، محتوای مشخصاً 
شرح داده شده، بعبارت ديگر عکس چاپ شده ضميمه شود. 



فتو کپی نمونه

موافقتنامه:
مراسم )مديای چائی، سايت اينترنت(

از پذيرفتن موافقتنامه ميتواند خودداری شود.
در موارد عدم موافقت، نياز به بازگرداندن اين فرم )امضاء شده( نمی باشد. 

من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که در ارتباط با مراسم زير

در تاريخ     

اطالعات زير: نام  

نام خانوادگی 

سن

عکس* گروهی 

عکس* تنهای 

فرزند من / فرزند ما 

در مديای چاپی زير انتشار يابند:

]  [ روزنامه محلی و منطقه ای  ]  [ روزنامه هيئت ناحيه ای   
]  [ موارد ديگر  ]  [ روزنامه هيئت  کليسائی      

تذکرات:
روزنامه ها، و همچنين مديای چاپی نامبرده زير ميتوانند احتماالً در اينترنت نيز مشاهده شده واز آنجا دانلود شود. امکان دسترسی به اطالعات و عکسهای منتشر شده در اينترنت از سراسر جهان وجود داشته و اين مطالب 

ميتوانند توسط اشخاص ديگر دانلود و ظبط شده و با فايلهای ديگر ميکس شوند. امکان خارج کردن اطالعاتی که يکبار در اينترنت انتشار داده شده اند، بسيار مشکل و حتی غير ممکن است.  

من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که عکسهای* زير

در سايتهای اينترنتی زير منتشر شوند: 

]  [ سايت اينترنتی هيئت کليسائی  ]  [ سايت اينترنتی هيئت ناحيه ای                     
]  [ موارد ديگر  ]  [ سايت اينترنتی مرکز مراقبت از کودکان هيئت کليسائی     

ما از آن گذشته موافقت ميکنيم که اطالعات زير نيز منتشر شوند: 

]  [ سن ]  [ نام خانوادگی   ]  [ نام 
 

شما ميتوانيد موافقتامه خود را هر زمانی که مايل بوديد، پس بگيريد )بهتر است که تقاضا کتباً به سرپرست مرکز مراقبت روزانه از کودکان و يا مرجع مسئول ارائه داده شود(.

تاريخ  |  امضاها1

1( فرمها بايد همواره توسط همه افراد دارای حق سرپرستی امضاء شوند، مگر در مواردی که والدين جدا از هم زندگی کرده و فرزند با موافقت طرفين و يا بر اساس حکم دادگاه، بطور معمول نزد پدر و يا مادر خود زندگی 
ميکند. در چنين مواردی امضاء يکی از طرفين پدر و يا مادر که فرزند نزد وی زندگی ميکند، کافی ميباشد. 

*در صورت امکان، شماره عکس ذکر شود، محتوای مشخصاً 
شرح داده شده، بعبارت ديگر عکس چاپ شده ضميمه شود

 * در صورت امکان، شماره عکس ذکر شود، محتوای مشخصاً 
شرح داده شده، بعبارت ديگر عکس چاپ شده ضميمه شود. 



فتو کپی نمونه

موافقتنامه: 
ثبت اطالعات برای پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت

پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت به اين منظور تهيه ميشود که بتوان به تکامل هر کودک به نحو احسن کمک و از وی پشتيبانی کرده و او را در اين راه همراهی کرد. اين عمل انعکاسی 
است از کار تعليم و تربيت ما، و ما با اين کار ميتوانيم از ديدگاه خود تاثيرات تالش خود را در راستای تعليم و تربيت و پيشرفت فرزند شما نشان دهيم. 

در يک پروتکل تعليم و تربيت و تکامل، استعدادهای مخصوص، عالئق،  توانائيها و موقعيت تکامل و قدمهای پيشرفت، توسط مربيان بصورت کتبی ثبت شده، از آن گذشته تذکراتی که در 
آن نظر بخصوصی بيان ميشود که نشان دهنده عقالئی بودن کمک بخصوص در اين زمينه است، درج ميگردد. ما برای تهيه پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت، به موافقت شما در اين زمينه 
نياز داريم. ما با موافقت شما از آن گذشته ميتوانيم عکسهای مناسبی را تهيه کنيم. اين پروتکل در مواقع گفتگو در مورد پيشرفت و يا در موارد ديگر، زير بنای مهمی است برای نشان دادن 

پيشرفت فرزند شما و نيز برای اينکه بتوانيم تجربيات خود را با يکديگر مقايسه کنيم. 

انتقال اين اطالعات به شخص ثالث، فقط با اطالع شما و با موافقت کتبی شما صورت ميگيرد. اين مطلب در مورد عکسها،  تا جائيکه شما موافقت خود را برای قرار دادن عکسها در 
پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت اعالم کرديد، نيز صدق ميکند )مراجعه شود به سؤال 2، پائين(. بعد از اينکه فرزند شما مرکز را ترک کرد، و يا بعد از فسخ موافقتنامه نوشتن پروتکل 
پيشرفت توسط  شما، اطالعاتی که تا آن زمان تهيه شده اند، پاک شده، بعبارت ديگر از بين برده ميشوند.  اين وظيفه پاک کردن، بعبارت ديگر از بين بردن اما شامل آندسته از اطالعات 

فردی که ما در ارتباط با مقررات قانونی و يا محتوای قرارداد، تهيه و آماده کرده و / و يا بايد آماده کنيم، نميشود.

از پذيرفتن موافقتنامه ميتواند خودداری شود. در موارد عدم موافقت، نياز به بازگرداندن اين فرم )امضاء شده( نمی باشد. 
 

موافقتنامه: 

من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که برای فرزند ما  

پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت )پورتفوليو( تهيه ميشود:

]  [ خير ]  [ آری  

من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که برای پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت، از فرزندمان عکس گرفته شده، و اين عکسها مورد استفاده قرار ميگيرند:

]  [ خير ]  [ آری  

من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که عکسهائی که از فرزند من/ فرزند ما گرفته ميشوند، در پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت کودک ديگری نيز مورد استفاده قرار گيرد:

]  [ خير ]  [ آری  

چنانچه شما موافقت نمائيد که از عکسهای فرزند شما در پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت کودک ديگری استفاده شود، اين عکسها ديگر در اختيار والدين آن کودک قرار داده نميشوند. 

شما ميتوانيد موافقتنامه ای را که ارائه داده ايد، پس بگيريد )بهتر است که تقاضا کتباً به سرپرست مرکز مراقبت روزانه از کودکان و يا مرجع مسئول ارائه داده شود(. 

تاريخ  |  امضاها1

1( فرمها بايد همواره توسط همه افراد دارای حق سرپرستی امضاء شوند، مگر در مواردی که والدين جدا از هم زندگی کرده و فرزند با موافقت طرفين و يا بر اساس حکم دادگاه، بطور معمول نزد پدر و يا مادر خود زندگی 
ميکند. در چنين مواردی امضاء يکی از طرفين پدر و يا مادر که فرزند نزد وی زندگی ميکند، کافی ميباشد. 



فتو کپی نمونه

موافقتنامه:
ظبط صدا و فيلم ويدتوئی

صدا و فيلم ظبط شده در چهارچوب پروتکل تعليم و تربيت و پيشرفت، فقط با هدف نمايان کردن عالقه ها، استعدادها و چگونگی پيشرفت فرزند/ فرزندان شما تهيه شده تا بتوان به عالئم 
نياز وی به حمايت فردی پی برد. از اين اطالعات فقط برای گفتگو در چهارچوب مشاوره و پيشرفت که بين شما و مربيان صورت ميگيرد، استفاده ميشود.

صدا و فيلم ظبط شده در جائی مطمئن و دور از دسترس افراد بيگانه نگهداری ميشود. انتقال صدا و فيلم ظبط شده به شخص ثالث، فقط با اطالع شما و با موافقت کتبی شما صورت ميگيرد. 

در صورت درخواست، فقط آن بخش از صدا و فيلم ظبط شده که فرزند شما در آن شنيده، بعبارت ديگر ديده ميشود، ميتواند در اختيار شما قرار داده شود.

صدا و فيلم ظبط شده بالفاصله پس از رسيدن به هدف مورد نظر برای تهيه آن،  پاک ميشوند. حداکثر بعد از اينکه فرزند شما مرکز را ترک کرد و يا بعد از فسخ موافقتنامه برای تهيه صدا 
و فيلم، اطالعاتی که تا آن زمان تهيه شده اند، از بين برده ميشوند، مگر در مواردی که الزامات قانونی برای ادامه نگهداری از آنها پيش آمده باشند.

از پذيرفتن موافقتنامه ميتواند خودداری شود. در موارد عدم موافقت، نياز به بازگرداندن اين فرم )امضاء شده( نمی باشد. 

موافقتنامه: 

من موافقت ميکنم/ ما موافقت ميکنيم که برای فرزند من / فرزند ما بعبارت ديگر فرزندان من / فرزندان ما  ميتواند

در فاصله  زمانی زير 

با هدف زير

اقدام به ظبط صدا شود:

]  [ خير ]  [ آری  

فيلم ويدئوئی تهيه شود:

]  [ خير ]  [ آری  

شما ميتوانيد موافقتنامه ای را که ارائه داده ايد، پس بگيريد )بهتر است که تقاضا کتباً به سرپرست مرکز مراقبت روزانه از کودکان و يا مرجع مسئول ارائه داده شود(. 

تاريخ  |  امضاها1

1( فرمها بايد همواره توسط همه افراد دارای حق سرپرستی امضاء شوند، مگر در مواردی که والدين جدا از هم زندگی کرده و فرزند با موافقت طرفين و يا بر اساس حکم دادگاه، بطور معمول نزد پدر و يا مادر خود زندگی 
ميکند. در چنين مواردی امضاء يکی از طرفين پدر و يا مادر که فرزند نزد وی زندگی ميکند، کافی ميباشد. .
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