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سياسة التصوير الفوتوغرافي و الفيديو ونﻣوذج الﻣوافقة عليها
العام اﻷكاديﻣي )(2018-2017
الغرض :ﻟضمان اﻟخصوصية واﻟسرية عند استخدام أجهزة اﻟتصوير.
 .1يﺘﻢ اسﺘخدام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالطﻼب بغرض توثيق الفعاليات و النشاطات العلمية الخاصة بالروضة
اﻷطفال ولﺘقييﻢ البرامج المقدمة وتقنيات الﺘدريس.
 .2يﺘﻢ نشر الصور و الفيديوهات على موقع المدرسة )الفيسبوك ،إينسﺘاجرام ،تويﺘر (... ،والنشرات اﻹخبارية المدرسية
ومجلة المدرسة السنوية.
 .3سيﺘﻢ اسﺘخدام الصور و الفيديوهات و أسماء الطﻼب الفردية وﻛمجموعات في المنشورات المخﺘلفة لبهدف نشر اسﻢ
المدرسة و الﺘعريف عنها وﻷغراض الﺘقييﻢ والﺘعليﻢ .و تشمل هذه المنشورات النشرات اﻹخبارية ،والكﺘيبات ،والصحف،
والمجﻼت ،والﺘقارير ،ومواقع الﺘواصل اﻻجﺘماعية واﻻعﻼمية ،والموقع اﻹلكﺘروني للمدرسة.
 .4سيﺘﻢ تصوير الطالب أو الطﻼب من قبل وسائل اﻹعﻼم ) ﻛالﺘلفزيون أو الصحف( في اﻷحداث المﺘعلقة بالمدرسة.
 .5عند مرحلة التسجيل في الروضة ،سيﺘﻢ طلب موافقة أولياء اﻷمور على أخذ صور و فيديوهات ﻷطفالهﻢ أثناء مشارﻛﺘهﻢ
في برامج وأنشطة الروضة.
 .6يجب اسﺘکمال "اسﺘمارة الموافقة علی الفيديو والﺘصوير الفوتوغرافي" من قبل ولي اﻷمر أو الوصي عند الﺘسجيل وسيﺘﻢ
اﻻحﺘفاظ بها في ملف الطالب .سيﺘﻢ إعﻼم المعلمات و المساعدات واﻷخصائية اﻻجﺘماعية.
 .7يجب علی ولي اﻷمر )الذي قرر بعد الموافقة عند التسجيل( عدم السماح بتصوير طفله إبﻼغ المدرسة بكتاب خطي وﻻ
يحق له طلب حذف أي صور أو مقاطع فيديو تم التقاطها سابقا.
 .8سيﺘﻢ إلﺘقاط الصور والفيديوهات للطﻼب بشكل فردي أو في مجموعات خﻼل أيام المدرسة ،واﻷنشطة الصفية ،ووقت
اللعب وفي المناسبات الخاصة مثل اليوم الرياضي ،اليوم الوطني ،يوم الﺘخرج ...... ،الخ .وسيﺘﻢ نشر الصور و
الفيديوهات على موقع المدرسة ومواقع الﺘواصل اﻻجﺘماعي وسائل اﻹعﻼم الرسمية اﻷخرى.
 .9للمدرسات الحق في على أو رفض أن يﺘﻢ تصويرهﻢ بشكل فردي أو جماعي ،ويجب عليهﻢ إعﻼم الروضة بذلك خطيا ً.

أوافق أنا وﻟي أمر اﻟطاﻟب /اﻟطاﻟبة _______________________________________

علﻰ نشر اسﻣه

وصوره والﻣﻼحظات ﻷغراض ﻣتوافقة ﻣﻊ ﻣا سﺑﻖ ذكره في السياسة.
اسم____________________________________________________________ :
اﻟتوقيع_____________________ :

اﻟتاريخ__________________ :

اﻟهاتف_______________________:
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