
  ( بوالية بادن فورتمبيرجSPATZإقرار بموافقة اآلباء على الدعم اللغوي اإلضافي في رياض األطفال )

 إقرار بموافقة اآلباء لسنة رياض األطفال _______

 (SPATZعلى المشاركة في الدعم اللغوي المقدم في رياض األطفال )

 بوالية بادن فورتمبيرج

 
 

 

 اآلباء األعزاء،

 

 ترغب مؤسستنا لرعاية األطفال اليومية ________________________________________________________

 في المطالبة بمنحة مالية من والية بادن فورتمبيرج لتقديم دعم لغوي إضافي في رياض األطفال. 

 

يومية لألطفال ذوي الحاجة لدعم لغوي إضافي )مواصفة المنح المخصصة للدعم اللغوي في جميع مؤسسات الرعاية الفي إطار برنامج الدعم "

SPATZ")  يتم مساعدة األطفال الذين يحتاجون إلى دعم تدريبي إضافي في تعليم اللغة األلمانية أثناء مرحلة رياض األطفال من خالل تقديم

 عروض خاصة تفوق نطاق الدعم العام المتوفر في رياض األطفال.

ن المعلومات حول الدعم اللغوي اإلضافي في رياض األطفال عبر موقع اإلنترنت يمكنكم الحصول على مزيد م

bw.de-www.sprachfoerderung. 

 

www.l-المعنية على موقع  التابع للوالية من قبل وزارة الثقافة لتنفيذ إجراءات المنحة. ويمكن االطالع على المستندات Bank-Lتم تكليف بنك 

bank.de/SPATZ. 

 

يد من التفاصيل بالنسبة لطفلكم تبين لنا أن تقديم تدريب إضافي في تعليم اللغة األلمانية سيكون أمًرا مجدًيا ومفيًدا لطفلكم. ويسرنا أن نبلغكم بمز

 بهذا الخصوص في محادثة شخصية.

 

وف نسعد كثيرا إذا ما اشترك طفلكم في التدريبات اإلضافية لتعليم اللغة األلمانية المقررة في مؤسستنا. ولكي يتسنى طلب وتلقي معونة ولس

 الوالية الخاصة بهذا اإلجراء، يتعين استيفاء شروط معينة. ومن ضمنها أيضا موافقة الوالدين على مشاركة طفلهم في هذا اإلجراء.

 

نكم الموافقة على مشاركة طفلكم في اإلجراء من خالل توقيعكم. ونحن نؤكد أنه في إطار تقديم الطلب لن يتم إفشاء بيانات طفلكم ولذا نرجو م

 الشخصية ألطراف خارجية وأنه سيتم االلتزام بلوائح قانون حماية البيانات المعمول به في والية بادن فورتمبيرج.

 

 

 م.شكًرا جزيالً مقدًما على موافقتك
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  ( بوالية بادن فورتمبيرجSPATZإقرار بموافقة اآلباء على الدعم اللغوي اإلضافي في رياض األطفال )

 

 الموافقة:
 

 أوافق بموجب ذلك على مشاركة طفلي ___________________________________ 
 في العروض اإلضافية المدعومة من والية بادن فورتمبيرج لتعليم اللغة األلمانية في      

 على علم بأن المشاركة تتم بشكل طوعي.وأنا  (.SPATZرياض األطفال )      

أوافق على أنه يجوز لمؤسسة الرعاية اليومية لألطفال نقل اسم وتاريخ ميالد طفلي عند اللزوم إلى بنك الدعم االئتماني   
 ( لطلب منحة من أجل تمويل هذا الدعم اإلضافي.L-Bankبوالية بادن فورتيمبرج )

علًما بأنه يتم بصفة أساسية معالجة بيانات طفلكم من خالل مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال فقط. وال يتم تقديم بيانات       
-L( إال عند إجراء فحص عشوائي. ويحتاج بنك L-Bankطفلكم إلى بنك الدعم االئتماني بوالية بادن فورتمبيرج )

Bank منوطة به لفحص اشتراطات الدعم. وأنا على علم بأنه ال يتسنى لطفلي البيانات المذكورة لتلبية المهمة ال
 المشاركة في الدعم اللغوي دون هذه الموافقة.

 
هذه الموافقة طوعية ويمكن إلغاؤها في أي وقت مستقبالً. وعندئذ يمكن أن ينسحب اإللغاء أيضا بشكل جزئي فقط على الموافقات الموضحة  

يمس بمشروعية عملية معالجة البيانات الشخصية التي تم إجراؤها بناء على الموافقة وحتى تاريخ إلغائها. ليس هناك أعاله. إلغاء الموافقة ال 
 أية آثار سلبية مترتبة على الرفض أو إلغاء الموافقة.

 
 الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية هي وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

  
 ت الشخصية بناء على موافقتك.يتم معالجة البيانا 

 يتم ألسباب قانونية مواصلة تخزين البيانات الشخصية بعد انتهاء الدعم اللغوي للطفل وبعد ذلك يتم محوها.  
 

تكفل مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال الحق في االستعالم عن بياناتك الشخصية، فضال عن حقك في التصحيح أو المحو أو التقييد وكذلك 
االعتراض على عملية المعالجة والحق في إمكانية نقل البيانات. وباإلضافة إلى ذلك يمكنك تقديم شكوى لدى الجهة الرقابية المعنية  حرية

 بحماية البيانات ومفوض الوالية لحماية البيانات وحرية المعلومات بوالية بادن فورتمبيرج.

 
 

 .………………………………………………………………………………………………… 
 2، 1التاريخ، التوقيع )التوقيعات(

 

 

افقة أحد الوالدين أو بموجب حكم قضائي لدى يجب التوقيع دائما من قبل جميع األشخاص الحاضنين الموجودين، إال إذا كان الوالدان الحاضنان يعيشان بشكل منفصل وكان الطفل يعيش بمو 1
 وفي هذه الحالة يكفي توقيع الطرف الذي يعيش معه الطفل.الطرف اآلخر. 

 
 ال يلزم إرجاع هذا النموذج )مشفوًعا بالتوقيع( في حالة عدم إعطاء الموافقة. 2
 

 

 
 

      
 عند الطلب. L-Bankيظل إقرار الموافقة لدى الحضانة ويتم تقديمه لبنك      

 
 
 
 


