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مین  مکاری میان مکتب، تاھ  -این طور عمل می کند  SSPFاس اس پی اف
 .، پولیس و اوقات فراغتجتماعیمات اخد

مچنان م، اما ھان می باشیگریم کھ در مورد کودک تان نما افراد زیاد استبھ این معنا است کھ بدست آوردن این نامھ 
 د.پیش بروچیز خوب یم تا ھمھ کمک و ھمکاری نمای می خواھیمو  می باشیما تعداد زیاد م

ایت را کودک تان بھترین حم جا کار کنیم تام یک ھ) ما می توانیم بابینیدرا ب 2فحھ (ص تقمواف ضا کردن فورم با ام
 یاورد.بدست ب

 
صحبت   SSPFدر اس اس پی اف گان ما ندبا ھماھنگ کنلطف نموده  قتنامھ داریددر مورد مواف یاگر سوالی یا نظر

 م.یشتر کار می کنیبما یست و چگونھ موافقت کردن چنمایند کھ معنای  حشریتبیشتر انند کنید. آنھا می تو
 

 وسترشوندر کمون ا
 جوانان می باشد.نو باره ت در تبادل معلوماجمع دایمی اوسترشون یک ماس اس پی اف در کمون 

 
ره خدمات اجتماعی، مکتب، سال می باشد. ادا 16و  12جوانان میان نوپی اف کودکان و  اس اس گروه مورد نظر

رزیابی ا ھمیتا ی کھ با، اما در شرایطداس اس اس پی اف را تشکیل می دھفراغت اساوقات عالیت بخش فولیس و پ
 ند.نیز می توانند شامل شوین فقت کند سایرشود و سرپرست موا

 
 برای کمک بھتر برای کودکجماع ا

  ھی، ما کھ در مراحل اولبا اتفاق نظر در مورد کودککند. می  یجاداک پیرامون کودک با اس اس پی اف یک کار مشتر
 ود.جلوگیری شنامطلوب  تیوضع دراز قرار گرفتن کودک تان تا  میدھ یھارا یکمک بھتر میتوان یم میکن یکار م

 
 ل می کندا حضوع محرمانھ بودن رپرست موسر

  ادارهسھ   نیکنند کھ کارمندان ا یم دییتأ یبھ صورت کتب ھا است کھ سرپرست تیواقع نیبر ا یمبتن اس اس پی اف
ھیچ گونھ  اوقات فراغت  یھا تیدرباره کودک صحبت کنند. فعالھ طور باز بکھ محرمانھ را حل کنند و  اجاره دارند

 . یت نداردمحرم
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 فورم – تبادل معلوماتت برای موافق
 
 

 پرستسر
) باھم در مورد  SSPF  یس و اوقات فراغت (اس اس پی افجتماعی، مکتب، پولمات اقت می کنم کھ اداره خد من مواف

ند معلومات در ات یاد شده می توانصدیق می کنم کھ ادارور من تمنظکاری نمایند. بھ ھمین ھمام  ی کودکت ھارضرو
 تبادلھ کنند.ون مانع محرمیت را بدام  باره کودک 

 
ام  کودک بتوانند بھ بھترین وجھ  تا ضرورت دارند کارمباھم ھ تل می شود کھ اداراامرا ش ط معلوماتقف قت من فموا

 را کمک کنند.
 

 د. جدید انجام شو_____________________ اعتبار دارد یا تا زمان کھ توافق  :تا این زمانموافقت 
 

 یرم.قت ام را پس بگ موافنم ھر زمانی کھ خواستم من می توا
 
 

 __________________________  :شھر و تاریخ
 
 :ء سرپرستضاما
 
 

_______ / ____________________________________________________________________ 
 
 
 :نام مکمل 
 

____________________________________ / _______________________________________ 
 
 
 ___________: _______بایلم____   __________: _______فونلت
 
 ___________: _______بایلم____   __________: _______فونلت
 
 

 ______________________________________________________: _______________نام کودک
 
 ______________________________________________________________: ماره شناسایی کودکش
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