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مقدمة

وكان األساس ونقطة االنطالق لهذا الكتيب هي الورقة الجماعية "حماية 
البيانات في دار رياض األطفال الكنسية" الخاصة بكنيسة روتنبورغ-

شتوتغرت ونظيرتها في فرايبورغ والكنيسة اإلنجيلية المحلية، وهي الورقة 
التي ينبغي تقديمها لكافة دور رياض األطفال الكنسية منذ سبتمبر 2009. 

تشكر وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بادن-فورتمبيرغ الكنائس على 
استعدادها لتطوير هذه الورقة الجماعية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسات 
رعاية األطفال الحرة والمفوض المحلي لحماية البيانات في بادن-فورتمبيرغ 
والمفوض الكنسي لحماية البيانات وهو ما ساهم في تطوير هذا الكتيب بوالية 

بادن-فيرتمبيرغ. وقد أظهر جميع المشاركين بهذا مدى اهتمامهم بحماية 
البيانات في دور رياض األطفال. 

نتمنى لكل المشتغلين بتربية وتعليم األطفال في المراحل المبكرة تعامالً سهالً 
وبدهياً أيضاً مع حماية البيانات. ونأمل أن يكون هذا الكتيب مساعداً لكم، ألن: 
حماية البيانات هي حماية للحقوق األساسية. حماية البيانات هي حماية للطفل. 

د فرانك مينتروب م دل )عضو البرلمان المحلي(
سكرتير دولة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة بوالية بادن-فيرتمبيرغ

دائماً ما تظهر حيرة بخصوص موضوع 
حماية البيانات سواء من طرف دور رياض 

األطفال أو الوالدين: ما هي البيانات التي 
يسمح بحفظها؟ متى أحتاج لموافقة الوالدين؟ 

ما الذي يجب أصالً مراعاته عند حماية 
البيانات؟

لفهم حماية البيانات باعتبارها واجباً تعليمياً يجب النظر إليها بكونها عملية 
يجب أن تكون بدهية مما استدعى كتابتها في عقد التحالف. "من خالل 

الكتيب "حماية البيانات في دور رياض األطفال - لحماية الطفل" نرغب في 
التوعية بحماية البيانات ونمنح الثقة حول الكثير من األسئلة المثارة عن حماية 
البيانات. وبالتالي فإننا نرغب في زيادة الوعي بحماية البيانات وتجنب الحيرة 
التي تظهر في التعامل مع البيانات. فحماية البيانات والتربية ال يمكن فهمهما 

على أنهما متعارضان، بل إن كالً منهما يكمل اآلخر وهو المطلب المهم 
بالنسبة لنا. 

تحقيقاً لهذا المطلب نقدم هذا الكتيب الذي نقدمه لكل دور رعاية األطفال. وهذا 
الكتيب مرتبط بخطة "الخطة التوجيهية للتربية والتعليم في رياض األطفال 

 بوالية بادن-فورتمبيرغ وغيرها من مؤسسات رعاية األطفال" 
)www.kindergarten-bw.de( وهي الخطة التي تحتوي على الشروحات 

العامة حول حماية البيانات. وتتم اإلشارة هناك إلى هذا الكتيب الذي يعرض 
لنقاط مهمة حول حماية البيانات بعمق. ويجب دعم مسئولية الجهة المختصة 

أو دار رياض األطفال وحثها على وضع وتطبيق تصور لحماية البيانات.
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القانون المحلي لحماية البيانات

الفقرة األولي
قوانين عامة

المادة 1 واجب القانون

"واجب هذا القانون هو حماية الفرد من 

تعرضه للضرر عبر معالجة بياناته الشخصية من قبل 

المؤسسات العامة مما يضر بحقوقه الشخصية."

قانون لحماية البيانات الشخصية )القانون المحلي لحماية البيانات - LDSG( بصيغته المقررة بتاريخ 

18 سبتمبر 2000 )الجريدة القانونية ص 648/1، المعدل بالقانون بتاريخ 7 فبراير 2011 )الجريدة 
القانونية ص 43(

إذا ذكرت كلمة "الوالدين" الحقاً  فإن المقصود بها دائماً كل من له حق الرعاية للطفل. إذا 
المتخصص والتربويين الخاصين باألطفال.ذكر في هذا المسرد كلمة المربيات والمربيين فإن المقصود بهما كل طاقم العمل التربوي 



عن أي شيء يدور الموضوع

وقد تم سن القوانين التي تبيح تحصيل ومعالجة واستخدام البيانات المتعلقة 
باألشخاص من المصلحة العامة الواضحة. 

فمن الضروري من أجل القيام بعمل ناجح مكتمل بدور رياض األطفال 
التعامل مع بيانات متعلقة باألشخاص. ولكن يجب إعالم أولياء األمور بشفافية 

عن سبب وطريقة ما يجدث بالبيانات بالضبط. يساعد هذا الكتيب جميع 
المشاركين على التعامل بوعي وإدراك مع هذا الموضوع.

ونظراً لوجود جهات مختلفة تقوم بتشغيل رياض األطفال )مثل البلديات 
والكنائس وجهات خاصة( فسوف يكون هناك مواقف يمكن لهذا الكتيب أن 
يمثل فيها الشروط الخاصة بحماية البيانات؛ مثل إمكانية جمع البيانات دون 

الحصول على تصريح دائماً. في حال وجود أسئلة بال جواب أو حالة من عدم 
اليقين فمن المفيد التوجه إلى المفوض المختص بحماية البيانات. 

والحصول على البيانات وحمايتها هو باألساس إحترام للحقوق الشخصية 
لكل من المربيات والمربيين وأولياء األمور واألطفال. لألطفال حقوق خاصة 

مذكورة في قانون حقوق الطفل التابع لألمم المتحدة )إتفاقية حقوق الطفل(. 
حماية البيانات هي حماية للطفل، حماية البيانات هي حماية لألسرة، حماية 
البيانات هي حماية للمسئول وللمؤسسة. وبالتالي فإن حماية البيانات ليست 

مطلباً قانونياً بل تربوياً.

التحرير 

تساعد مؤسسات رياض األطفال األسر واألطفال بتقديمها تعليماً وتربية 
ورعاية جيدة. يعتمد هذا العمل على عالقة شراكة بين المتخصصين التربويين 

وأولياء األمور والمسئولين بدور رياض األطفال والبلديات والكنائس 
والقائمين على الرعاية بشكل حر. وبالتالي فإن رياض األطفال تقدم مساهمة 
اجتماعية مهمة في إطار عملية الدعم القانوني. وبناء عليه يتم جمع ومعالجة 

واستخدام بيانات الطفل وأسرته. 

ويتم إعطاء المتخصصين التربويين بهذا الكتيب نشرة حول حماية البيانات. 
كما يحصل أولياء األمور أيضاً على معلومات عن الطريقة التي يجب بها طلب 

حماية البيانات في رياض األطفال. كما يتم شرح العديد من األمور الخاصة 
بقانون حماية البيانات عن طريق أمثلة توضيحية مثل مجال الصور واألفالم. 

كما يتم التعريف ببعض الصيغ الخاصة بتصريح الموافقة حتى يتم حماية 
البيانات مع توثيقها من قبل روضة األطفال بشكل سهل. وبصرف النظر عن 

هذا يجب على المسئول إتخاذ اإلجراءات التنظيمية التقنية لحماية البيانات. 

عندما يتم معالجة بيانات شخصية فيجب تنظيم المؤسسة بشكل يتفق مع 
المتطلبات الخاصة بحماية البيانات. ويعني الحق األساسي في التحديد 

الشخصي للمعلومات أن كل فرد يحدد بنفسه المسموح باستخدامه من بياناته 
الشخصية والخاصة. الحق األساسي في التحديد الشخصي للمعلومات هو 
جزء من كرامة اإلنسان وله ما يبرره في الحقوق الشخصية التي يكفلها 

القانون األساسي. أما الحق في معالجة المعلومات فيمكن استنتاجه من القانون 
أو من تصريح بالموافقة أو بسبب العالقة بين العقود.
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معلومات للوالدين وأولياء األمور
لماذا يتم تحصيل البيانات أصالً؟ 

يجب أن تتخذ الروضة القرار الخاص بقبول األطفال. ومن واجبها دعم 
األطفال بخصوص تطورهم االجتماعي والنفسي والبدني والعقلي المناسب. 

يقوم المربيون والمربيات أثناء عملية التربية والتعليم بمراعاة أن تناسب 
 العروض المقدمة لعمر ودرجة تطور الطفل وغيرها من القدرات اللغوية 

والقدرات األخرى وأن تناسب ظروف حياته وأصله العرقي وحاجات 
ورغبات كل طفل على حدة. ولكي يتمكنوا من القيام بهذا الواجب فإن العاملين 

يحتاجون في الروضة إلى المعلومات الالزمة عن الطفل ووالديه وأعضاء 
األسرة اآلخرين )وكلها بيانات شخصية(.

لماذا يُسمح أصالً بتحصيل البيانات؟

يسمح قانون حماية البيانات لدار رعاية األطفال بتحصيل بيانات عنكم زعن 
الطفل واألسرة ألغراض محددة. يقتصر التحصيل على البيانات الضرورية 

لتطبيق الرعاية.

في حالة وجود حاجة للمزيد من المعلومات الشخصية )مثل المعلومات الالزمة 
لوضع تصورات تربوية( فال يسمح بتحصيلها إال بموافقتكم )طالما أن التحصيل 

يسمح به على أساس هذه الموافقة(.

ما الذي يحدث مع البيانات؟ 

يتم تخزين هذه البيانات الشخصية في ملفات ورقية أو إليكترونية. ويراعى 
هنا وبشكل حاسم أال يتمكن من الوصول للبيانات سوى األشخاص 

المختصين.

وبعد أن يغادر طفلك المكان يتم مسح أو إعدام هذه البيانات. ولكن إذا كان 
هناك حق أو ضرورة قانونية للحفاظ على البيانات )مثل إجراءات الدعم 

الالزم( فيمكن االحتفاظ بها لفترة أطول أو إعادة إرسالها على أن يكون لهذا 
سند قانوني أو بموافقة الوالدين. 
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إتفاقية حقوق الطفل
)Convention on the Rights of Child(

قانون حقوق الطفل باألمم المتحدة

المادة 16: حماية الخصوصية والشرف 
)2( للطفل الحق في الحماية من التدخالت أو ما يعرضه للضرر.مسكنه أو ما يتعلق بعنوانه أو غيرها مما يصيبه بالضرر ويجرح كرامته أو يضر بسمعته.)1( يحرم تعريض الطفل للتدخل اإلجباري المخالف للقانون في حياته الخاصة أو أسرته أو 

 )موافقة البرلمان ومجلس النواب بقانون صادر بتاريخ 17 فبراير 1992 -الجريدة  وقعت من طرف جمهورية ألماينا اإلتحادية بتاريخ 8 مارس 1992 الترجمة الرسمية بتاريخ 20 نوفمبر 1989
  بتاريخ 5 أبريل 1992 )تم اإلعالن بتاريخ 10 يوليو 1992 - لجريدة الرسمية  أصبحت النسخة المصدقة من األمين العام لألمم المتحدة سارية قانوناً أللمانياالرسمية االتحادية II 1 صفحة 121(

االتحادية  II ص 990(

هل لديك الحق في المعلومات؟

لك الحق دائماُ في معرفة ما يحدث لبياناتك. ولديك الحق للحصول على 
معلومات عن البيانات الخاصة بك وكذلك التي يتم تخزينها عن طفلك في حال 
كونك من أصحاب حق رعاية الطفل. وعلى الجهة المختصة مراعاة القواعد 

الخاصة بهذا الشأن. 

يسعد المختصين التربويين إمدادك بهذه المعلومات. وسوف يخبروك في 
 اللقاءات المنتظمة مع الوالدين بالنتائج والمعارف واالهتمامات ومدى 

تطور طفلك.

في حالة وجود ضرورة إلعادة إرسال المعلومات لجهات اخرى )في إطار 
التعاون مع المدرسة األساسية مثال أو بسبب القيام بفحص التجهيز للمدرسة( 
فإن المختصين التربويين سوف يطلعونك على كل شيء بالتفصيل ويعرفوك 

بالبيانات التي سيتم إرسالها ومستقبلها والقرارات التي ينبغي اتخاذها 
بخصوص هذه البيانات. ويستلزم هذا موافقة كتابية منك إذا لم يكن هناك قانون 

يسمح بنقل هذه البيانات. 

من الذي يمكنك مخاطبته؟

المسئول عن التعامل مع البيانات الشخصية هي إدارة مؤسسة رعاية األطفال. 
إذا كان لديك أسئلة حول التعامل مع بياناتك أو بيانات طفلك فيمكنك مخاطبتها 

في أي وقت. 

لماذا يطلب منك تصريح بالموافقة من حين آلخر؟

أحياناً ستوجه إليك المختصون التربويون بمدى موافقتك على نقل البيانات 
الشخصية مثل الخاصة بتطبيق تصورات تربوية مثالً. وتحصل على معلومات 

 تفصيلية بهذا الشأن من تصريح الموافقة الذي سيتم تسليمه لك يدوياً. بتوقيعك 

على التصريح تكون قد وافقت على األمر. ويسري هنا: التصريح بالموافقة 
الذي أعطيته مرة ما يمكن رده في أي وقت )ويفضل القيام بهذا كتابة نحو 

إدارة مؤسسة رعاية األطفال(.



منشور
 للمربيين والمربيات 
 حول حماية البيانات 

في مؤسسات رعاية األطفال

عن أي شيء يدور الموضوع؟ 

يسلم الوالدان طفلهما للروضة باختيارهم الحر. وبالتالي فإنهم يمنحون الجهة 
المختصة وكذلك األخصائيين التربويين ثقة كبيرة بشكل خاص. ويعرف 

المختصون التربويون الكثير عن طفلك ووضعه األسري من خالل المشاهدة 
اليومية وبراءة األطفال وحديثهم إلى األطفال واألسئلة والنقاشات التي تدور 

معهم. كما ان الوالدين يعطون المزيد من المعلومات عنهم وعن طفلهم أو 
أطفالهم للمربية أو المربي بكل ثقة. وال ينجح العمل التعليمي والتربوي إال 

إذا تم نقاش نقاط القوة والضعف لدى األطفال والظروف األسرية لهم بشكل 
جماعي.

ويجب أن يتمكن الوالدان من االعتماد على تحلي المربيين والمربيات بالكتمان.

وقد راعى المشرع هذا األمر. فالبيانات التي يتم استخدامها باالتصال بالمساعدة 
الشخصية أو التربوية تتمتع بحق حماية خاص يجب على المربيين والمربيات 

مراعاته. ولم يمنح المشرح كل فرد الحق في تحديد البيانات الخاصة به في 
القضايا التربوية فقط لكنه منحه الحق في تحديد نوع هذه البيانات. فال يسمح 

بمعالجة البيانات دون سند قانوني. ويوضح هذا المنشور ما يتعين على 
مؤسسات رعاية األطفال مراعاته.

ما هي البيانات الشخصية؟

"البيانات الشخصية" هي كل البيانات التي تعود ألشخاص، أي الوالدين 
واألطفال والعاملين والعامالت. وال يحتوي هذا على العنوان فقط بل على 
 المراقبة التي يقوم بها المربيون والمربيات للطفل بالروضة والمتمثلة في 

التقارير. كما أن األقوال الخاصة بالتقييم )مثل تلك الخاصة باالستعداد 
المدرسي( أو تسجيالت الفيديو هي "بيانات شخصية".
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ما الذي يمكن السؤال عنه في عقد القبول أو الرعاية؟

في عقد القبول والمعروف أيضاً باسم عقد الرعاية يمكن السؤال عن البيانات 
التالية:

::  إسم وتاريخ ميالد وعنوان الطفل

::  تاريخ تطعيمات التيتانوس )املتبقية( للطفل
::  عنوان ورقم هاتف الطبيب العام للطفل

 ::  إسم وعنوان الوالدين وأرقام الهواتف التي ميكن الوصول بها إليهم في 
حالة الطواريء

::  أسماء وتاريخ ميالد إخوة الطفل إذا ارتبطت مصروفات الروضة بعددهم 
وعمرهم.

::  املذهب )في الروضة الكاثوليكية واإلجنيلية(
::  املراض التي يجب على الروضة أن تعرفها حتى تتمكن من التصرف 
بشكل مناسب وصحيح عند الضرورة )مثل السكري والربو وحاالت 

الصرع ال قدر اهلل(.

ويجب على مقدم الخدمة استخدام استمارات مستوفية للشروط القانونية عند 
إبرام عقد قبول أو رعاية للطفل. 

وكل هذه البيانات تصبح الزمة من أجل تعامل بال مشاكل وبالتالي يسمح 
بجمع البيانات في إطار عقد القبول أو الرعاية. 

وقد تم وضع معيار صارم في حالة ضرورة تحصيل بيانات إضافية في عقد 
القبول أو الرعاية )مثل شركة التأمين لدى الوالدين وجنسية األطفال ووالديهم 

ومستوى تعليم ووظيفة وعمل الوالدين(. فإذا تم تحصيل هذه البيانات اإلضافية 
فيجب على مقدم الخدمة في مؤسسة رعاية الطفل أن يسبب في عقد القبول أو 
الرعاية هذا عن طريق ذكر الغرض الذي تتطلبه المعلومات والسبب في جمع 

بيانات إضافية اآلن. فيمكن أن تكون الوظيفة مثالً سبب في قبول الطفل لمدة يوم 
كامل زهو ما يستدعي تقديم ما يفيد ذلك. 

ما هي البيانات الحساسة بشكل خاص؟

هناك بيانات حساسة بشكل خاص يتم ذكرها في قوانين حماية البيانات وقد 
يسمح بتحصيلها وتخزينها بعد مراجعة إضافية وذكر السبب في ذلك فقط 

)مثل البيانات الصحية(.

القانون األساسي لجمهورية ألمانيا اإلتحادية 

1. الحقوق األساسية

المادة 2 الفقرة 1 من القانون األساسي

 )1( لكل فرد الحق في تنمية شخصيته بشكل حر ما لم ينتهك حقوق اآلخرين أو يخالف 

القواعد الدستورية أو القوانين األخالقية.

المادة 1 الفقرة 1 من القانون األساسي

)1( كرامة اإلنسان ال تمس. واحترامها وحمايتها واجب جميع مؤسسات الدولة. 

تاريخ النسخة: 23/05/1949

 " القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية في الجريدة القانونية االتحادية الجزء الثالث 

 رقم 1-100 والمنشورة منه النسخة المنقحة التي تم تعديلها الحقاً بالمادة رقم 1 من القانون 

الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 )الجريدة القانونية رقم I صفحة 944( ":
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 كيف يتم التصرف مع استمارات المراقبة وتوثيق تعليم وتطور الطفل والذي 
يرغب المربيون والمربيات في القيام به؟

يجب على المربيين والمربيات توثيق عملهم في إطار ظروف الرعاية. فإذا تم 
باإلضافة إلى ذلك توثيق بيانات تطور وتعلم الطفل فيجب تنظيم وتوضح هذا 
الموضوع في عقد القبول والرعاية. ويمكن لعملية توثيق تعلم وتطور الطفل 

الكشف عن اهتمامات مهمة للطفل ومعرفة نقاط قوته ومواهبه وكذلك التعرف 
على حاجته للدعم وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الوالدين أيضاً.

 وتوضح مؤسسة رعاية الطفل للوالدين تطبيق هذا التوثيق الخاص بنمو 

وتطور الطفل بشكل واضح وأهميته لدعم وتطور الطفل وبالتالي تسهيل 
 التعاون بينها وبين الوالدين بشكل ناجح. 

ويعتمد توثيق نمو وتطور الطفل على قرار حر من قبل الوالدين. وال يسمح 
بتقييد هذا القرار عن طريق اشتراط الروضة مثالً قيام الوالدين بتقديم هذه 

الموافقة من أجل قبول الطفل لديها. فإذا كان الوالدان ال يرغبان في القيام بهذا 
التوثيق لنمو الطفل وتطوره فيجب أن تحترم الروضة هذه الرغبة. 

ماذا عن المعلومات الخاصة باستبيان المراقبة وتوثيق تعلم وتطور الطفل؟

للوالدين الحق دائماً في المعلومات المخزنة الخاصة بشخصهم أو بطفلهم 
سواء تم هذا التخزين في ملفات ورقية أو إليكترونية. وال يمكن استثناء 

استبيان المراقبة من هذا الحق في الحصول على المعلومات. ويتطلب هذا 
 أيضاً توثيقاً موضوعياً قد يحتاج إلى التدريب عليه. وال يسمح بإطالع أحد 

على محتوى استبيان المراقبة الخاص بتعلم وتطور الطفل سوى الوالدين 
والمربيين والمربيات. فال يسمح للجهات األخرى بمعرفة هذا إال إذا أبدى 

الوالدان موافقة كتابية على هذا األمر. وينطبق هذا أيضاً على االستشارات 
المتخصصة بمؤسسة رعاية األطفال أو المدرسة التي يتم التعاون معها.

ماذا عن التخطيط الكتابي للعمل التربوي؟ 

اإلعدادات الكتابية التي يقوم بها المختصون من أجل تخطيط العمل التربوي 
مثل االستعداد للقيام بأدوار معينة أو عمل تجربة علمية مع مجموعة من 

األطفال أو زيارة دار المسنين أو تنظيم لقاء مسائي مع الوالدين أو عمل لقاء 
للقراءة هي كلها أعمال داخلية من اختصاص المربية أو المربي في الروضة. 

كما أن المالحظات التي يتم تدوينها لتذكر المعلومات مسموح بها ويمكن 
 الحصول عليها من الوالدين لإلعداد للقيام بالحديث عن تطور الطفل. وال يحق 

هنا للوالدين الحصول على معلومات بهذا الشأن. ويجب حماية هذه المستندات 
من إطالع العاملين أو العامالت أو غيرهم من األشخاص عليها. وال يسمح 

بشكل خاص بتداولها عالنية. 

وبصفة عامة يجب توضيح موضوع "عمل ملف" - سواء كان ملف يدوي أو 
إليكتروني - بين المختصين والروضة ويجب أن يتفق مع حماية البيانات. 
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من الذي يعلم دخل الوالدين؟

 في حالة تعلق نسبة ما يدفعه أولياء األمور بدخلهم الشهري فيجب 
 على المختصين بالروضة إتخاذ افجراءات التنظيمية والتقنية الالزمة حتى 

ال تصل هذه المعلومات إال لألشخاص المختصين بالقيام بهذه الحسابات 
بالروضة.

من الذي ينطبق عليه االلتزام بكتمان البيانات؟

يجب على جميع األشخاص الذين يتعاملون أو يطلعون على البيانات 
 الشخصية الحفاظ على مبدأ السرية. ويلزم المسئول في الروضة هؤالء 

األشخاص بااللتزام بسرية البيانات. وينطبق األمر نفسه على المتدربين 
والمتدربات وأولياء األمور المقيمين.

ما الذي يجب مراعاته في التصريح بالموافقة؟

يجب أن تتعلق التصريحات الموافقة بكل حالة على حدة وأن تكون موضوعية 
قدر اإلمكان. وال يكون التصريح سارياً إال إذا نبع من قرار حر. وال يسمح 

 ألحد بإعداد هذا التصريح والحصول على االستمارات إال المختصين 

بالروضة. وال تكون التصريحات ذات جدوى إال إذا احترمت الروضة إمكانية 
رفضها أيضاً.



هل يسمح بنقل المعلومات لمعرفة التسجيل في أكثر من مكان؟

يحتاج المختصون ومؤسسات رياض األطفال عادة وفي إطار التخطيط 
المحلي المطلوب معرفة التسجيل المتعدد وتبادل بيانات التسجيل الخاصة 

 باألطفال على حدة. وال يسمح بهذا إال بموافقة صريحة من الوالدين. فإذا تم 

الحصول على تصريح فيجب أن يقتصر تبادل المعلومات على قائمة بتاريخ 
الميالد واسم الشارع فقط.

ما الذي يتوجب فعله إن بدا أن مصلحة الطفل معرضة للخطر؟

إذا بدا للمربية أو المربي أن بعض النقاط تهدد مصلحة الطفل فيمكن له أو 
لها القيام بمساعدة أحد المختصين على األقل بتقدير هذا الخطر على أن يكون 
هذا المختص ذو خبرة في تعرض مصلحة األطفال للخطر. ويجب أن يؤخذ 

هنا الطفل ووالديه بعين االعتبار ما لم يسبب هذا المر المزيد من الخطر على 
مصلحة الطفل. فإذا لم يتم إشراك الطفل أو الوالدين فال يسمح بنقل أو شرح 

المعلومات لمختصين آخرين إال بشكل مبهم عن طريق استخدام إسم مستعار.

فإذا أظهر تقدير الخطر أن الخطر قائم وال يمكن تفاديه )من خالل مجهودات 
الوالدين مثالً( فيجب على المؤسسة العمل مع الوالدين على الحصول على 

المساعدة المناسبة. وينبغي في هذه الحالة العمل على توافقات ملزمة.

فإذا رفض الوالدان المساعدة أو إذا رأت الروضة أن حجم المساعدة لم يصل 
إلى المستوى المطلوب أو إذا لم يتأكد من كفاية المساعدة فيمكن للروضة إخبار 

مكتب رعاية الشباب )Jugendamt( بهذا األمر وإعالمه بتقدير المشكلة وكيفية 
التعامل معها حتى اآلن حتى يتمكن مكتب رعاية الشباب من اتخاذ اإلجراءات 

 .VIII الالزمة. ويتضح هذا األمر من قانون الشئون االجتماعية رقم

 وقد وضعت صفحة مقاطعة بادن-فيرتمبيرغ على اإلنترنت  
)www.paritaet-bw.de( خطة للمساعدة في تطبيق عملية الحماية وفقاً 

لقانون الشئون االجتماعية رقم VII وهي نسخة جاهزة للتحميل والطلب 
.«Arbeitshilfe_Kinderschutz.pdf» وتحمل االسم اإلليكتروني
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ماذا عن التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو؟

تعتبر التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو تدخالً كبيراً في حقوق الطفل 
الشخصية وليست بالضرورة جزء من توثيق العملية العلمية وتطور الطفل 

)قارن الشروحات الموجودة في الخطة التوجيهية الخاصة بالتربية والتعليم(.

وبالتالي يجب تحديد سبب ضرورة التسجيالت الصوتية والفيديو بدقة والسبب 
في عدم كفاية المراقبة والتوثيق الكتابي. فبالرغم من أن التسجيالت قد تساعد 

في التعرف على نماذج السلوك بشكل أفضل التخاذ اإلجراءات الالزمة 
بخصوص الدعم والمساعدة، إال أنه ال يسمح بها إال بالموافقة الحرة من قبل 

الوالدين مع إعطاء الوالدين الحق في نقض هذا التصريح بالموافقة في أي 
وقت يريدون. ويجب أن يجيب التصريح بالموافقة على األسئلة التالية: 

ما السبب وفي أي فترة يتم القيام بتسجيالت الفيديو؟

من هم األشخاص الذين سوف تعرض عليهم التسجيالت؟

إلى أي وقت سيتم تخزين التسجيالت؟

ال يجوز استخدام أي استمارات غير التي يحددها المختص وتخضع لسند 
قانوني. 

يتم تجهيز التسجيالت بشكل ال يسمح بتسجيل أطفال آخرين قدر اإلمكان. فإذا 
لم يمكن هذا فيجب الحصول على موافقة أولياء األمور اآلخرين. كما يجب 

عرض التسجيالت على الوالدين عند طلبهم هذا. 

كما ان التسجيالت الخاصة بسير اليوم الطبيعي في الروضة مثل المرتبطة 
بعمل مشروع ما يجب الحصول فيها على تصريح واإلخبار بها في وقت 

مناسب. وينطبق هذا األمر على التسجيالت التي ينبغي القيام بعرضها. ويجب 
التأكد في هذه الحالة من عدم تسجيل األطفال بشكل ليس في صالحهم. ويجب 

مسح النتائج الخاصة بها.



ماذا عن الصور؟

ال يسمح بالتقاط الصور إال بموافقة كتابية من الوالدين. ويسري هذا األمر 
أيضاً في حالة كون الصور وسيلة مساعدة إللقاء نظرة على الحياة اليومية في 

الروضة. وال يسمح بعرض الصور إال في الروضة نفسها وليس تعليقها في 
المحيط الخارجي )فاترينة العرض( مثالً. كما يجب اإلشارة من قبل مؤسسة 
الرعاية إلى نظام تعليق الصور )في المداخل مثالً( عند إبرام عقد القبول أو 

الرعاية. وينبغي بشكل عام تجنب اإلشارة إلى إسم الطفل بالصورة. 

وفي حالة إعطاء صور جماعية لألطفال ألولياء األمور فيجب مراعاة موافقة 
الوالدين الذين سيحصل غيرهم على صور ألبنائهم. 

وإذا حضر مصور إلى الروضة ألخذ صور فيجب إعالم الوالدين بهذا مسبقاً. 
وينتبه المربيون والمربيات إلى ضرورة عدم تصوير سوى األطفال الذين 

وافق أولياء أمورهم على تصويرهم. كما يجب إخبار المصور بشكل كتابي 
بعدم السماح له باستخدام الصور )في الدعاية أو المعارض أو العرض الخ( 

إال بموافقة الوالدين. 

ويتم في اللقاءات المسائية مع الوالدين واللقاءات المعلوماتية عرض موضوع 
 التقاط الصور خاصة فيما يتعلق بإشكالية نشر الصور في اإلنترنت مثالً. فال 

يسمح بعرض صور في اإلنترنت ألطفال آخرين حتى لو كانت صورة طفلكم 
معه. ألن هذا قد يسبب تبعات قانونية من منظور القانون المدني والجنائي. 

ومن المفيد قيام الوالدين بإعطاء هذه المعلومات لألجداد وغيرهم من األقارب 
واألصدقاء. 

وفي حالة وجود احتفاالت بالروضة يجب تنبيه الزائرين )مثل الوالدين واألجداد 
واألقارب واألصدقاء( بشكل واضح إلى ضرورة احترام خصوصيات اآلخرين 
الشخصية. وهنا يجب اإلشارة بشكل خاص إلى ما يلي: إذا تم نشر صورة على 
اإلنترنت دون موافقة الموجود بالصورة فإن هذا يخالف قانون الخصوصية في 

الصور.
 

في المناسبات والحفالت التي يتم تنظيمها في الروضة يجب على منظم 
الحفل مراعاة قانون المكان وتنظيم وتحديد سير الحفل وإمكانية السماح 
بالتقاط صور أو أفالم من عدمه. فإذا قام المنظم )المختص في مؤسسة 

رعاية األطفال( بوضع شروط اللتقاط الصور أو تسجيل األفالم فيجب إخبار 
الزائرين خاصة الوالدين بهذه الشروط في وقت مناسب قبل المناسبة. فإذا لم 
يحترم الوالدان أو غيرهم من الزوار هذه القواعد فيمكن للمسئول بالروضة 

تطبيق قانون المكان بأن يطالبهم بحذف الصور الديجيتال مثالً.
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هل يحق لمؤسسات رعاية األطفال )الروضة( نشر صور في اإلنترنت؟

ال يحق لمؤسسات رياض األطفال وضع صور على اإلنترنت إال بموافقة 
كتابية من الوالدين. ويجب أن يتمكن الوالدان من رؤية الصورة محل النشر 
 أوالً ومعرفة مجال النشر في اإلنترنت. ويجب اإلشارة بشكل خاص وبشكل 

كتابي إلى خطر إمكانية قيام طرف ثالث بتحميل الصور الموجودة على 
اإلنترنت ونسخها وربطها ببيانات أخرى. ال يجوز استخدام أي استمارات 

غير التي يحددها المختص وتخضع لسند قانوني.

ما الذي يتم تبادله بين الروضة والمدرسة؟

يسهل التعاون بين الروضة والمدرسة على الطفل التعامل مع الجهتين 
التعليميتين. فيتم مثالً أثناء فحوصات التجهيز للمدرسة معرفة مدى استعداد 
الطفل للمدرسة وقدرته على التعليم األساسي وأخذ الدعم الممكن المطلوب 

بعين االعتبار. وفي حال تبادل بيانات في هذا اإلطار فيتوجب الحصول على 
موافقة الوالدين. وال يكون التصريح سارياً إال إذا نبع من قرار حر. 

في الموافقة الكتابية يستلزم ذكر ما يلي: 
::  نوع البيانات التي سيتم تخزينها في المدرسة في شكل ملفات ورقية أو 

إليكترونية،
::  الغرض من التخزين،

::  حجم النظر في استبيان المراقبة وتوثيق تعلم وتطور الطفل )فيمكن 
للوالدين استبعاد فقرات معينة مثالً(، 

::  اإلشارة إلى أن رفض إعطاء التصريح ليست له تبعات سلبية.

كما يجب إعالم الوالدين سلفاً بالمواعيد المحددة لقيام المعلمين والمعلمات 
أو إدارة المدرسة أو الروضة بمراقبة الطفل. ويجب إعالمهم مقدماً في حال 

وجود ضرورة بمراقبة خاصة للطفل للقيام بإجراءات لدعم الطفل بشكل 
تكميلي مثالً. 

ويجب أن يتمكن الوالدان من المشاركة في المشاورات. 

ويتم اإلشارة إلى حق الوالدين في الحصول في كل وقت على المعلومات من 
المدرسة األساسية ومعرفة البيانات التي يتم تخزينها عن الطفل ومصدر هذه 

البيانات.

ماذا نفعل عند وجود أولياء أمور مقيمين؟

يجب إعالم جميع أولياء األمور في حالة وجود أولياء أمور مقيمين وفي 
 الوقت المناسب. ويتعهد المقيمون كتابة بالحفاظ على سرية البيانات. ويجب 

االنتباه إلى أن أولياء األمور المقيمين ال يحصلون على مستندات تخص 
األطفال )مثل استبيانات المراقبة وتقارير تطور الطفل والبطاقات(. 



ماذا يحدث عند التعاون مع جهات أخرى؟

عندما يتعاون العديد من األشخاص أو المؤسسات )مثل المتخصصين 
واألطباء ومن يقومون بالتشخيص والمائدة المستديرة( فهذا يعني المزيد من 

الحاجة التظيمية للروضة بما في ذلك حماية البيانات. إذا كان هذا التعاون 
 معروفاً منذ القبول فيمكن تنظيم األمور اإلدارية والتنظيمية في عقد القبول 

أو الرعاية من البداية يعطي الحق في التبادل المباشر. فيما عدا ذلك ال يسمح 
بهذا إال بموافقة من الوالدين. 

ويحق للوالدين في حالة وجود هذا التعاون الحصول في كل وقت على 
البيانات التي يتم تخزينها. 

ما هي المعلومات التي يحق لمجلس اآلباء الحصول عليها؟

يقوم أعضاء مجلس اآلباء بمساعدة المختصين ومؤسسة رعاية األطفال. 
 ويجب أن يتمكن مجلس اآلباء من التواصل مع الوالدين مباشرة. 

 لذلك يسمح بإرسال القوائم التي تحتوي على إسم وعنوان الوالدين إلى 
مجلس اآلباء. 

ما هي المعلومات التي يسمح لجهات الدعم بالحصول عليها؟

ال يسمح بنقل البيانات الشخصية الخاصة باألطفال أو والديهم أو الموظفين 
والموظفات إال بعد موافقة من يهمه األمر على ذلك. 

موضوع "قائمة الوالدين"؟

غالباً ما يرغب الوالدان في الحصول على قائمة باسم وعنوان أولياء األمور 
اآلخرين. ويمكن التعامل مع هذا الموضوع عن طريق تمرير ورقة أثناء 

 أمسيات اآلباء على أن يقوم أولياء األمور الحاضرين بإدراج أسمائهم بأنفسهم. 

 وهم يقررون بالتالي مدى رغبتهم في إعطاء بيانات ونوع هذه البيانات. 
ويجب ذكر الغرض من االستخدام )مثل توزيع القائمة على األشخاص 

المسجلين فيها( وتوضيح أن هذا التسجيل اختياري في رأس القائمة.

ماذا يحث بالبيانات الخاصة بالفحوصات الصحية؟

تتم الفحوصات الصحية لألطفال على أساس تعليمات قانونية. ويجب إعالم 
 الوالدين بهذا في الوقت المناسب عبر اإلشارة إلى التعليمات القانونية. 

 وتقوم هنا جميع الجهات المشاركة )خاصة وزارة الصحة( بااللتزام 
بقوانين الكتمان وحماية البيانات.
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هل هناك واجب إبالغ قانوني؟

هناك واجب إبالغ قانوني للمسئول في المؤسسة الخاصة بتشغيل الروضة 
)مثل اإلبالغ عن القدرات مثالً(. 

أما بخصوص الوالدين والطفال فهناك إلزام قانوني باإلبالغ عن ما يتصل 
بقانون الحماية من العدوى. 

ماذا يحدث مع المعلومات الشفهية أو الهاتفية التي يتم إعطاؤها للمؤسسات أو األشخاص؟

ال يسمح بإعطاء معلومات شفهية أو هاتفية ألشخاص غير معروفين أو ال 
يمكن تحديد هويتهم. وأيضاً ال يسمح هذا ألشخاص يحملون لقباً او يقومون 
 بوظائف معينة )مثل محامي أحد الوالدين والقاضي في قضية أسرية(. في 

حالة الشك يتم االتصال هاتفياً لتحديد هوية المؤسسة أو الشخص. في حال 
توافر أسباب تجارية أو دعائية فال يسمح بنقل البيانات. 

ماذا عن أحد الوالدين الذي ليس له حق في رعاية الطفل؟

ال يسمح بإعطاء بيانات عن الطفل ألحد الوالدين إذا لم يكن له الحق في 
 رعاية الطفل. أما في حالة حق كال الوالدين في الرعاية فلهما الحق في 

المعلومات الخاصة بكل بيانات الطفل وكل البيانات الخاصة بهما - وليس 
الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بطرف الرعاية الثاني.
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هل يسمح بنقل المعلومات ألغراض إحصائية؟

 في حال وجود ضرورة إحصائية لنقل البيانات على سبيل االستثناء فيجب 
 أن يتم النقل على سند قانوني. ويجب أن يتأكد المختص بالروضة من 

 موافقة هذا الطلب لألسس القانونية. وفي حالة الشك يمكن سؤال المختص 

بحماية البيانات. أما جمع المعلومات الذي يتم في إطار عمل إحصائية عن 
األطفال والشباب فهي قانونية )أنظر المادة رقم 98 حتى 103 من قانون 

.)SGB VIII

كم مدة االحتفاظ بالبيانات؟

يسري مبدئياً ما يلي: يجب مسح أو إبادة البيانات الشخصية التي لم تعد 
ضرورية. وينطبق هذا أيضاً على بيانات األطفال )مع بيانات والديهم( الذين 

يغادرون المكان. في حال االحتفاظ بالبيانات لفترة أطول يجب أن يكون هناك 
سند قانوني أو موافقة الوالدين على هذا. وهذا بصرف النظر عن نوع حامل 

البيانات )سواء كان ورق أو أسطوانة أو شبكة إنترنت(. 

 إذا كانت هناك قضية منظورة أو عملية إدارية لم تنته بعد فيمكن 
 االضطرار لالحتفاظ بالبيانات لفترة زمنية أطول. ويسري األمر ذاته في 

حالة عدم استبعاد وجود إلزام بالتعويض أو إلزام بالحفظ. وتتحدد مدة 
 االحتفاظ بالبيانات حسب الضرورة الموجودة وما يخصها من لوائح 

قانونية. ويجب مراعاة المتطلبات القانونية الخاصة بوضع المعلومات في 
األرشيف.

في كل هذه الحاالت - التي يجب التأكد منها أيضاً - ال يسمح سوى باالحتفاظ 
بأنواع البيانات المهمة وليس جميع البيانات بالطبع. كما يجب التأكد من 

ضرورة االحتفاظ باالستبيانات الخاصة بالمراقبة او توثيق المستوى العلمي 
ومدى تطور الطفل. ويسمح بالعرض على الوالدين أخذ البيانات الخاصة 

بأطفالهم وغيرها من التسجيالت معهم عند مغادرة الطفال للمؤسسة، وفي 
حالة التسجيالت الصوتية والفيديو ال يسمح لهم سوى بأخذ التسجيالت التي 

يظهر فيها طفلهم بمفرده. 
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أين أجد المزيد من المعلومات األساسية حول حماية البيانات؟

في املوقع www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de يمكن العثور على 
الواجبات المنوط بها المفوض المختص بحماية البيانات والقانون الخاص 
بحماية البيانات المحلي وهي موجودة ومعها إشارة إلى القانون االتحادي 

لحماية البيانات ولوائح االتحاد الوربي لحماية البيانات.

www.datenschutz.de ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بالموقع

المفوض المحلي المختص بحماية البيانات
بادن-فورتمبيرغ

"المفوض المحلي لحماية البيانات يتم انتخابه بناء على اقتراح من برلمان 
الحكومة المحلية بأغلبية األعضاء. يقوم بواجباته بشكل مستقل وال يلتزم بأية 

تعليمات وال يخضع ألي مراقبة قانونية أو متخصصة من أي نوع." 
 )www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de(

Jörg Klingbeil · Königstraße 10a · 70173 Stuttgart

المفوضون الكنسيون لحماية البيانات في بادن-فورتمبيرغ
المفوضون الكنسيون لحماية البيانات مختصون بالشئون المتعلقة بحماية 

البيانات بالنظر إلى الشئون الكنسية. 

الكنيسة اإلنجيلية في فورتمبيرغ
المختص بحماية البيانات في مجال الكنيسة المحلية اإلنجيلية في فورتمبيرغ

Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr. 4 · 70184 Stuttgart

الكنيسة اإلنجيلية في بادن
المختص بحماية البيانات في مجال الكنيسة المحلية اإلنجيلية في بادن

أ.د. توماس كلي - الجامعة اإلنجيلية في فرايبورغ 
Bugginger Str. 38 · 79114 Freiburg

الكنيسة الكاثوليكية
المفوض المختص بحماية البيانات للكنائس الكاثوليكية في بادن-فورتمبيرغ

Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr. 14 · 70184 Stuttgart



الحق في التحديد الشخصي للمعلومات 

"من  ال يتمكن بتأكيد كاف من معرفة المعلومات الخاصة به التي يتم عرضها في مجاالت معينة من محيطه االجتماعي ومن ال حكم تعداد السكان عام 1983
يمكنه تقدير معرفة من يتواصلون معه فقد يتعرض للضرر في حريته في التخطيط واتخاذ القرار النابع من تحديد مصيره بنفسه. مع 
قانون الحق في التحديد الشخصي للمعلومات يبدو النظام االجتماعي والنظام القانوني الناتج عنه غير متوائمان حيث أن المواطنين ال 

يتمكنون من معرفة األشخاص واألوقات وطريقة ونوع المعلومات التي تعرف عنهم. ومن ال يتأكد ما إذا كان السلوك غير العادي يمكن 
تدوينه وتخزينه في شكل معلومات بشكل دائم أو استخدامه أو إعطاءه لطرف ثالث يحاول عدم الوقوع في مثل هذه السلوكيات. ]...[ 
وال يصيب هذا الحرية الفردية في االختالف بالضرر فقط بل إنه يضر بالصالح العام ألن تحديد المصير هو شرط وظيفي مهم لحياة 

جماعية ديمقراطية تقوم على الحرية ونابعة من القدرة على التصرف والقدرة على المشاركة. وبناء عليه: التنوع الحر للشخصية يستلزم 
الحماية النابعة من الشروط والظروف الحديثة لمعالجة البيانات لألفراد عبر حمايتهم من التحصيل غير المحدود للبيانات الشخصية 

وتخزينها واستخدامها ونقلها لطرف آخر. لذلك فإن هذه الحماية مشمولة في القانون األساسي بالمادة رقم 2 الفقرة رقم 1 باالتصال مع 
المادة رقم 1 الفقرة رقم 1 من القانون األساسي األلماني. ويضمن القانون األساسي سلطة الفرد في تحديد اإلفصاح واستخدام البيانات 

الشخصية الخاصة به بشكل أساسي."
  BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83،  المحكمة الدستورية العليا)BVerfGE( 65، 1 الحكم الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1983، ملف رقم 1

http://tlmd.in/u/88 :الرابط

 
ويجب على المواطن المكلف معرفة "من وما يريد الخرون معرفته عنه والوقت والمناسبة الخاصة بهذا"، وهذا ما ورد في حيثيات 

الحكم.
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وعلى المختصين في مؤسسات رعاية األطفال اتخاذ اإلجراءات الفنية 
والتنظيمية الالزمة لحماية البيانات. 

عندما يتم معالجة بيانات شخصية فيجب تنظيم المؤسسة بشكل يتفق مع 
المتطلبات الخاصة بحماية البيانات.

كيف يمكن استيفاء حق الوالدين في الحصول على معلومات عن البيانات المخزنة؟

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات العامة من قائمة اإلجراءات - وهي 
قائمة باإلجراءات اآللية التي يتم معالجة البيانات الشخصية بها -.

ما الذي يجب مراعاته في عقد القبول أو الرعاية؟ 

يجب مراجعة استيفاء عقود القبول أو الرعاية للشروط القانونية المحددة عند 
إبرام عقد قبول أو رعاية للطفل. يتم ذكر هوية الجهة المسئولة طبعاً في عقد 

 القبول أو الرعاية كما يذكر محتوى عقد القبول أو الرعاية وكذلك المقابل 

 المالي والبيانات الرئيسية. التصريح بالموافقة هو من مرفقات عقد القبول 
أو الرعاية. 

منشور للمختصين
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نسخة للتصوير

تصريح بالموافقة:
 النشر الداخلي، الصور، المطبوعات، 
نشر محتويات مطبوعة في اإلنترنت.

يمكن رفض إعطاء التصريح بالموافقة.
ليست هناك حاجة في إعادة إرسال هذا المطبوع )موقعاً( إذا لم يكن هناك تصريح بالموافقة.

01( لكي تعطيني/تعطينا نحن وغيرنا ممن لهم حق التربية حق االطالع  على الحياة اليومية والنشاطات الخاصة  
بطفلك داخل الروضة اوافق / نوافق على تعليق الصور *التالية المتواجد فيها طفلي مع غيره من األطفال 

ووضعها داخل الروضة:

]  [ ال ]  [ نعم  

02( أوافق/نوافق على تسليم الصور )الرقمية( * التالية 

الخاصة بطفلي/أطفالي إلى المربيات في الروضة: 

]  [ ال ]  [ نعم  

تم إعالمي بأن نشر الصور الخاصة بأشخاص آخرين دون موافقتهم قد يسبب الحق في المطالبة بتعويضات. ويحظر بشكل خاص نشر الصور في اإلنترنت. 

تنويه: 
الصحف وغيرها من المطبوعات يمكن االطالع عليها على اإلنترنت أيضاً وتحميل المحتويات منها. المعلومات والصور المنشورة على اإلنترنت يمكن الوصول إليها في العالم كله وتخزينها وتحميلها وربطها بمحتويات اخرى من 

كل إنسان. فالمعلومات المنشورة على اإلنترنت لمرة واحدة يصعب حذفها ثانية بشكل تام. 

03( أوافق/نوافق وفي إطار المناسبات التالية 
)األعياد، األحداث المهمة، المشروعات( وفي األماكن التالية التالية:

]  [ أو أن تنشر في الجريدة المحلية ]  [ الصحيفة المحلية    
]  [ غيرها ]  [ جريدة الكنيسة  

أوافق على نشر الصور* التالية 

لطفلي/أطفالي بها. والبد من استبعاد نشر الصور في اإلنترنت هنا.

04( كما أوافق على النشر في األماكن المحددة أعاله حتى لو كان النشر يعني النشر في اإلنترنت. 
]  [ ال ]  [ نعم  

التصريح بالموافقة الذي أعطيته مرة ما يمكن رده في أي وقت )ويفضل القيام بهذا كتابة نحو إدارة مؤسسة رعاية األطفال(.

التاريخ  |  التوقيع1

يتم التوقيع دائماً من قبل من له حق الرعاية إال إذا كان من لهما حق الرعاية منفصالن وتربى الطفل عند احد األبوين بموافقة الطرف الثاني أو بناء على قرار صادر من المحكمة بخصوص هذا الشأن. في هذه الحالة يكفي توقيع 
الطرف الذي يقيم الطفل لديه.

*ذكر الرقم عند الضرورة، وتوصيف المحتوى بشكل محدد أو إضافة تعبير 



نسخة للتصوير

تصريح بالموافقة:
أحداث )مواد للطباعة، موقع إليكتروني(

يمكن رفض إعطاء التصريح بالموافقة.
ليست هناك حاجة في إعادة إرسال هذا المطبوع )موقعاً( إذا لم يكن هناك تصريح بالموافقة.

أوافق/نوافق وفي إطار المناسبة التالية

في    

البيانات التالية: االسم  

اللقب

العمر

نشر الصورة التالية* في المجموعة

نشر الصورة التالية* مفردة

وهي الصورة الخاصة بطفلي/أطفالي

في األشكال التالية:

]  [ أو أن تنشر في الجريدة المحلية ]  [ الصحيفة المحلية   
]  [ غيرها ]  [ جريدة الكنيسة     

تنويه:
الصحف وغيرها من المطبوعات يمكن االطالع عليها على اإلنترنت أيضاً وتحميل المحتويات منها. المعلومات والصور المنشورة على اإلنترنت يمكن الوصول إليها في العالم كله وتخزينها وتحميلها وربطها بمحتويات اخرى من 

كل إنسان. فالمعلومات المنشورة على اإلنترنت لمرة واحدة يصعب حذفها ثانية بشكل تام. 

أوافق/نوافق على نشر الصور * التالية 

في الموقع اإلليكتروني:  

]  [ موقع الكنيسة ]  [ موقع البلدية                     
]  [ الموقع اإلليكتروني ]  [ الموقع اإلليكتروني للروضة   

كما نوافق أيضاً على نشر البيانات التالية: 

]  [ العمر ]  [ اللقب  ]  [ االسم 
 

التصريح بالموافقة الذي أعطيته مرة ما يمكن رده في أي وقت )ويفضل القيام بهذا كتابة نحو إدارة مؤسسة رعاية األطفال(.

التاريخ  |  التوقيع1

يتم التوقيع دائماً من قبل من له حق الرعاية إال إذا كان من لهما حق الرعاية منفصالن وتربى الطفل عند احد األبوين بموافقة الطرف الثاني أو بناء على قرار صادر من المحكمة بخصوص هذا الشأن. في هذه الحالة يكفي توقيع 
الطرف الذي يقيم الطفل لديه.

*ذكر الرقم عند الضرورة، وتوصيف المحتوى بشكل محدد أو إضافة تعبير 

*ذكر الرقم عند الضرورة، وتوصيف المحتوى بشكل محدد أو إضافة تعبير 



نسخة للتصوير

تصريح بالموافقة: 
تسجيل المعلومات بغرض توثيق عملية تطور وتعلم الطفل

يتم توثيق عملية تطور وتعلم الطفل حتى نتمكن من مرافقة وتشجيع طفلك بفي مرحلة تطوره بأفضل ما يكون. نطبق بهذا عملنا التربوي ويمكننا إعطاءك توضيحات موثقة عن مستوى تعلم 
طفلك وحالة تطوره من وجهة نظرنا. 

أثناء عملية توثيق تطور وتعلم الطفل يقوم المربيون والمربيات بتوثيق القدرات واالهتمامات والمواهب الخاصة للطفل ومدى تطوره ونجاح هذا التطور ويوضحون مدى حاجته إلى تلقي دعم 
من وجهة نظرهم. نحتاج إلى موافقتكم من أجل القيام بتوثيق عملية تطور وتعلم الطفل. يتم التقاط صور مناسبة بموافقتكم أيضاً. أثناء الحديث عن تطور الطفل أو في غيرها من المناسبات يصبح 

توثيق عملية تطور وتعلم الطفل أساساً مهماً لمعرفة تطور طفلكم ومقارنة ذلك بخبراتكم. 

ال يتم إعطاء هذه البيانات لطرف ثالث إال باالتفاق معكم وبموافقة كتابية منكم. وينطبق األمر نفسه على الصور ما لم تكن قد قمت بالموافقة على التقاط الصور ألغراض توثيق عملية تطور 
وتعلم الطفل )السؤال 2 انظر أدناه(. بعد مغادرة طفلكم للمكان أو بعد تقديمكم اعتراض على التصريح الممنوح من قبل للقيام بهذا التوثيق الخاص بتطور تعلم الطفل يتم حذف أو إبادة جميع 

البيانات التي ظهرت حتى اللحظة. وال يسري هذا اإللزام الخاص بإبادة المعلومات على تلك البيانات الشخصية التي نقوم بتحصيلها بناء على قواعد قانونية أو نابعة من العقد ونضطر لمعالجتها 
و/أو استخدامها.

يمكن رفض إعطاء التصريح بالموافقة. ليست هناك حاجة في إعادة إرسال هذا المطبوع )موقعاً( إذا لم يكن هناك تصريح بالموافقة. 

الموافقة: 

أوافق على القيام بتوثيق عملية تطور وتعلم الطفل الخاصة بطفلي/أطفالي 

ووضعها في الملف.

]  [ ال ]  [ نعم  

أوافق/نوافق على عمل واستخدام الصور التي يظهر فيها طفلي الخاصة بتوثيق عملية تعلم وتطور الطفل.

]  [ ال ]  [ نعم  

أوافق/نوافق على استخدام الصور التي يظهر فيها طفلي/أطفالي مع طفل آخر للقيام بتوثيق عملية تعلم وتطور الطفل.

]  [ ال ]  [ نعم  

إذا وافقت على استخدام الصور التي يظهر فيها طفلك في بتوثيق عملية تعلم وتطور طفل آخر فلن يسمح بتسليم هذه الصور لوالدي الطفل اآلخر. 

التصريح بالموافقة الذي أعطيته مرة ما يمكن رده في أي وقت )ويفضل القيام بهذا كتابة نحو إدارة مؤسسة رعاية األطفال(. 

التاريخ  |  التوقيع1

يتم التوقيع دائماً من قبل من له حق الرعاية إال إذا كان من لهما حق الرعاية منفصالن وتربى الطفل عند احد األبوين بموافقة الطرف الثاني أو بناء على قرار صادر من المحكمة بخصوص هذا الشأن. في هذه الحالة يكفي توقيع 
الطرف الذي يقيم الطفل لديه.



نسخة للتصوير

تصريح بالموافقة:
التسجيالت الصوتية والفيديو

في إطار عملية التوثيق لمعرفة تعلم وتطور الطفل تهدف التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو فقط إلى الحصول على عرض لقدرات وعملية تطور طفلك/أطفالك وبالتالي تمكن من الحصول 
على تصورات عن كيفية دعمها وتشجيعها. ال تستخدم هذه المعلومات إال ألغراض استشارية في النقاشات الخاصة بتطور الطفل التي تتم معكم ومع المربيين والمربيات.

يتم حماية التسجيالت الصوتية والفيديو جيداً ويمنع وصول غير المختصين إليها. ال يتم إعطاء هذه التسجيالت الصوتية أو الفيديو لطرف ثالث إال باالتفاق معكم وبموافقة كتابية منكم.

يمكن تسليمكم تسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية أو تسليم أجزاء منها بناء على طلبكم على أن يكون طفلكم هو الوحيد الذي يسمع أو يرى فيها.

يتم حذف تسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية بسرعة إذا تحقق الهدف الذي تم تسجيلها بسببه. على األكثر حتى مغادرة طفلك أو حتى تقديم اعتراض منك على تسجيالت الفيديو والتسجيالت 
الصوتية يتم حذف جميع التسجيالت الموجودة حتى حينه إال إذا نشأت إلتزامات قانونية تستلزم مواصلة االحتفاظ بالتسجيالت.

يمكن رفض إعطاء التصريح بالموافقة. ليست هناك حاجة في إعادة إرسال هذا المطبوع )موقعاً( إذا لم يكن هناك تصريح بالموافقة.

الموافقة: 

 أوافق على عمل تسجيالت صوتية خاصة بطفلي/أطفالي

في الفترة التالية

وللغرض التالي

:

]  [ الا ]  [ نعم  

وعلى عمل تسجيالت فيديو:: 

]  [ ال ]  [ نعم  

التصريح بالموافقة الذي أعطيته مرة ما يمكن رده في أي وقت )ويفضل القيام بهذا كتابة نحو إدارة 
مؤسسة رعاية األطفال أو المختص(. 

التاريخ  |  التوقيع1

يتم التوقيع دائماً من قبل من له حق الرعاية إال إذا كان من لهما حق الرعاية منفصالن وتربى الطفل عند احد األبوين بموافقة الطرف الثاني أو بناء على قرار صادر من المحكمة بخصوص هذا الشأن. في هذه الحالة يكفي توقيع 
الطرف الذي يقيم الطفل لديه.



كتيب مشترك لكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة واالتحادات البلدية المحلية واالتحادات 
الكنسية والحرة والكنائس والقائمين على حماية البيانات والمفوض المختص بحماية البيانات في 

والية بادن-فيرتمبيرغ
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