
  
 Kommunene Leka, Nærøysund, 

Bindal      ا ان کیو ف او ن ا وک 
        تلییبلدروي  ندال

ت�ی ح بالموافقة ع� تبادل المعلومات مع المؤسسات أو  
   الدوائر الخدم�ة األخری 

 اسم الطفل/ال�افع: .………………………………………………………………………………… 
 تاری خ الم�الد:   
 ………………………………………………………………………………………....  

 الضور�ة ........................ف�ما  ر  أنا/يتمكن نحن �طف� نوافق من ع�  يتلقأن  تتصل المتابعة/اإلحالة  

   حت    �الت نأذن له ا هن ا،    .........يتعلق بال.............  (مسائل االلتال�ة: مؤسسة() تعبأ هنا)بالجهات  

  

   أسمح/�سمح بتقد�م المعلومات التال�ة : 

   ضوری ارکل ما ر�عتب     □

   معلومات محدودة. �مكن تقد�م معلومات حول ما ي�� :  □

  

   �الت �مكن االتصال بها  :   ) بجانب الجهات/دوائر الخدمات Xالضب( رضع إشارة 

  )Helsesøstertjenesten (  خدمة ممرضة الصحة 
 العام ة  

   )PPTخدمة اإلرشاد التربوي والنفسي (  

   المدرس ة  

   روضة ا لطفال   

  )  fastlegeالطب�ب العام الثابت (  



  )Barneverntjenesten (خدمة رعا�ة الطف ل  

  
    �النفس لألطفال وال  خدمة الطب  

   ) Barne- og ungdomspsykiatrienر�اف�(  

   د د)  :  آخ��ن ( ح   

    

 ......................    حت     حب التنف�ذ من ................... و�ستمر  رتدخل هذە الموافقة   
   ، ،ر�ما تمت مراجعتها  

 ...............  

   �ف أي وقت.  رأنا /نحن ندرك أنه �مكن سحب الموافقة 

 يول المر الذي لد�ە المسؤول�ة الوالد�ة:    التاری خ: ........................    

  .................................................... 

     التاری خ: ........................  يول ا لمر الذي لد�ە المسؤول�ة الوالد�ة:   
  .................................................... 

  ة): .................................................................................................... سن 51توقیع التلم�ذ (فوق 
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     التاری خ:  ........................... عن الخدمة أو الجهة المعن�ة   
  ..............................................................  

   
   

   
   المرجع المو� بە؛ 

   

  دل�ل  KS (2013) :ر    

   الشباب والعائالت  -واجب کتمان ال��ة والتعاون �ف العمل البلدي إزاء الطفال    

   

KS (2013) Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for 
barn – ungdom og familier   
 http://www.ks.no/PageFiles/2573/Taushetsplikt%20-  
%20veileder%20A4%20ny%20versjon%202013.pdf?epslanguage=no   
   

   
  ر
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�شار إل هذا الدل�ل، والذي يتضمن، من جملة أمور أخری، معلومات حول الموافقة والتعاون �ف العمل من  

   أجل الطفال والشباب وال�.  

   

ت  تكون الموافقة سار�ة المفعول، �جب أن تکون الموافقة واع�ة أو عن   هنا يرد من ب ری جملة أمور؛ ح
   علم  کما 

 �ل   ر �ه التسم�م. ع لووهمذاا يتع ا 
�قض املينخهاد رم�فة  القمد وتافم قإة عالمه     ت أت ين تممت لتي

 ولمحة �شكل عامة عكافن  عن الذین الغرض �مكن( إعطاسبب  ؤهم االحصول ع� لمعلومات،  وعن 

   الموافقة)، وما استخدام 

م كعنل أيهن /ت  ي يتط يو ه قا لمعا واقبالذي  اتلني� ي  المتل يق حر المعلومات ت �فهالحقا م والمام ت
 قتتد  ر

 ذكالمعلومات ر أنه �مكالمقدمة ن معس  ب
�
 نت عن اط��ل موافعل�ە قة. �جب تالمعلومات.ك يي��جف ب أ�ضا

   لعواقب المحتملة لذلك .  حب الموافقة �ف أي وقت  وما �ه ا

   
 القيود القانون�ة ع� ما �مكن للمرء أن يوافق عل�ه، ع�  

�
 من المهم االنتباە إل أن الموافقة ال �مكن أن تضع جانبا

�ف العالقة ب ری اآلباء والمهات  وب ری کفاءة الطفال أو المراهق ری  ع� الموافقة. (انظر ،  ر سب�ل المثال ،

ح ری   ي قانون العامل ری الص   ع� سب�ل المثال،
    ) . 22المادة  
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