
  رضایت نامه والدین ایالت بادن وورتمبرگ( SPATZآموزش تکمیلی زبان در مهد کودک )

 رضایت نامه والدین برای سال مهد کودک _______

 ( در مهدکودکSPATZتکمیلی زبان )به منظور شرکت در آموزش 

 ایالت بادن وورتمبرگ

 
 

 

 والدین گرامی،

 

 ________________________________________________________مهد کودک ما 

 قصد دارد برای آموزش تکمیلی زبان در مهد کودک، از یک کمک هزینه ارائه شده به وسیله ایالت بادن وورتمبرگ استفاده کند. 

 

  (SPATZ)"ن دارای نیازمندی ویژه قانونکمک هزینه های مخصوص آموزش زبان در همه مهدکودک ها برای کودکا"بر اساس برنامه پشتیبانی 

زبان در  کودکان نیازمند آموزش تکمیلی زبان باید در طول زمان حضور در مهد کودک به وسیله برنامه های ویژۀ آموزشی زبان که از آموزش های عمومی

 مهد کودک ها فراتر می رود، تحت تعلیم قرار گیرند.

 bw.de-www.sprachfoerderung.ن در مهدکودک ها را در این نشانی اینترنتی می یابید اطالعات بیشتر درباره آموزش تکمیلی زبا

 

از طریق وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرای تخصیص این بودجه شده است. مدارک مربوطه را می توانید در  L-Bankبانک دولتی 

 مشاهده نمایید. bank.de/SPATZ-www.lنشانی 

 

بنا به تشخیص ما، یک آموزش تکمیلی برای توسعه زبان فرزند شما مفید و مطلوب خواهد بود و بنابراین نیاز به نوعی آموزش تکمیلی گروهی 

 در میان بگذاریم.زبان حس می شود. مایلیم این موضوع را در یک گفتگوی شخصی با شما 

 

ما خوشحال خواهیم شد که کودک شما در برنامه تکمیلی آموزش زبان پیشنهادی در مهدکودک ما شرکت کند. ارائه درخواست برای اخذ این 

ودک کمک هزینه ایالتی و دریافت آن منوط به برآورده کردن شرایط خاصی می باشد. یکی از این شرایط رضایت والدین در رابطه با شرکت ک

 آنها در این برنامه است.

 

در از شما خواهش می کنیم با امضای خود رضایتتان را نسبت به شرکت فرزندتان در این برنامه اعالم نمایید. ما به شما اطمینان می دهیم که 

حریم خصوصی مربوط به خالل فرآیند درخواست، هیچ اطالعات شخصی مربوط به فرزند شما به بیرون درز نخواهد کرد و قوانین حفاظت از 

 ایالت بادن وورتمبرگ رعایت خواهد شد.

 

 

 پیشاپیش از اعالم رضایت شما متشکریم.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


  رضایت نامه والدین ایالت بادن وورتمبرگ( SPATZآموزش تکمیلی زبان در مهد کودک )

 

 رضایت نامه:
 

 من موافق هستم که فرزندم ___________________________________ 

 ( که به وسیلهSPATZدر برنامه آموزش تکمیلی زبان در مهدکودک ها )      

 من متوجه هستم که شرکت فرزندم در این برنامه آموزشی داوطلبانه است. ایالت بادن وورتمبرگ حمایت می شود شرکت کند.      

ی من موافقت می کنم که مهدکودک نام و تاریخ تولد فرزندم را در صورت لزوم برای درخواست اعطای کمک هزینه برا  

 ( ارسال نماید.L-Bankانجام این برنامه آموزشی به بانک اعتباری ایالت بادن وورتمبرگ )

اطالعات فرزند شما تنها به وسیله مهدکودک مورد پردازش قرار می گیرد. اطالعات کودک شما در صورت نیاز و تنها       

برای  L-Bank( ارائه می شود. L-Bankگ )برداری تصادفی، به بانک اعتباری ایالت بادن وورتمبربرای یک نمونه

انجام وظایف خود در تأیید الزامات دریافت این کمک هزینه به اطالعات مذکور نیاز دارد. من متوجه هستم که بدون این 

 رضایت نامه، شرکت فرزندم در این برنامه آموزش زبان غیرممکن است.
 

ی در آینده لغو کرد. این لغو رضایت همچنین می تواند منحصراً مربوط به یکی این رضایت داوطلبانه است و می توان آن را هر زمان 
از مواردی باشد که در باال با آنها موافقت کرده اید. لغو رضایت نامه، بر قانونی بودن پردازش داده های شخصی بر اساس رضایت نامه 

 ت هیچ گونه زیانی متوجه شما نمی شود.تا زمان لغو آن تأثیر ندارد. در صورت عدم اعالم رضایت یا لغو رضای
 

 مسئول پردازش اطالعات شخصی، وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش است.
  
 داده های شخصی بر مبنای رضایت شما مورد پردازش قرار می گیرند. 

 داده های شخصی پس از انتهای دوره آموزشی زبان فرزند شما به دالیل قانونی ذخیره می شوند و پس از مدتی حذف می گردند.  
 

در مقابل مهدکودک، شما از حقوقی مانند حق اطالع از داده های شخصی خود، حق اصالح، حذف یا محدودسازی آنها، حق لغو اجازه 

رخوردار هستید. همچنین شما از حق شکایت به اداره نظارت بر حریم خصوصی، مسئول دولتی حریم پردازش و حق انتقال داده ها ب

 خصوصی و آزادی اطالعات ایالت بادن وورتمبرگ برخوردار هستید.

 
 

 .………………………………………………………………………………………………… 
 2، 1تاریخ، امضا)ها(

 

 

دیگر یا بر اساس رای دادگاه به طور  امضا باید به وسیله همه سرپرستان قانونی و در دسترس کودک انجام شود مگر آنکه والدین از یکدیگر جدا زندگی کنند و کودک با رضایت طرف 1
 .معمول با یکی از والدین زندگی کند. در این صورت امضای سرپرستی که کودک با وی زندگی می کند کافی است

 
 در صورت عدم رضایت شما، لزومی به بازگرداندن این فرم )به صورت امضاشده( نیست. 2
 

 

 
 

      

 ارائه می شود. L-Bankاین رضایت نامه نزد موسسه باقی می ماند و در صورت درخواست به      

 
 
 
 


