
 

 بالمشارك القاصرخاص  -بيان حول النشر 

 )يوقعه الوالد/الوصي الشرعي(

                                                 على الشرعيالوالد / الوصي  أصرح أنني_، ___________________________________أنا

 )يرجى طباعة اسمك(

                                             بإذن من المسمى أعاله  هذا التصريحوأقوم ب______________________________________ 

 )يرجى طباعة اسم الطفل(

و  (هاه )و / أو تسجيل)ها(  قاصر"( للمشاركة في مبادرة ستيفنز وأن يتم تصويرهال)"بـ قاصر تتم اإلشارة إلى الطفل ال

 ن )"المعهد"( أو ممثليه في أنشطة وفعاليات مبادرة ستيفنز.معهد آسب من طرفبواسطة فيديو ه )ها( أو تسجيل /

 الفوتوغرافية الصور وجميع بخصوص كلوالمصالح  والملكيةلمعهد جميع الحقوق ل وأنقل أمنح بموجب هذه الوثيقة،

 قاصرابلة للمعهد الحق في مق كما أنه ،ها المعهد أو ممثلوهيجريأو التسجيالت الصوتية التي  هاتأو الصور أو الفيديو

الشخصية ومالحظاته  قاصرال، بما في ذلك تجارب ستيفنز ما يتعلق بمبادرة في ه )ها(والحصول على معلومات من

)"مواد المقابلة"(. أمنح وأُنقل إلى المعهد الحق في اقتباس أو إعادة صياغة كل أو جزء من مواد المقابلة،  مذكراتهو

أو تسجيالت أو قاصر الفوتوغرافية الأمنح للمعهد الحق في استخدام صور واستخدام مواد المقابلة ونشرها عموًما. 

وبيانات السيرة الذاتية للبث أو )ها( صور أو مقاطع فيديو أو تسجيل فيديو أو ما يشابهه أو تسجيله مع أو بدون اسمه 

 النشر أو العرض أو التوزيع أو النشر في أي وجميع الوسائط.

ة غير محدودة ولن والتسجيالت والفيديوهات ومواد المقابلة هي لفتر الفوتوغرافية صورأدرك أن تصاريح استخدام ال

خاصة  أو مواد مقابلة /صوت و صور، ألي معهدالذا اإلذن أو الستخدام قاصر أي تعويض عن منح هال أتلقى أنا أو

ً باستخدام صورةكما . بالقاصر لومات أو صوته أو مواد المقابلة أو غيرها من المع قاصرال أقر بأن المعهد ليس ملزما

 .ستيفنز ةما يتعلق بمبادر المقدمة في

وأن بعض األنشطة واألحداث قد يتم تسجيلها أو نشرها بشكل  عمومي]أدرك أيًضا أن مبادرة ستيفنز هي برنامج 

غير ج سيطرة المعهد وأن المعهد خاراألنشطة  من يحضرونغيرهم ممستقل من قبل المؤسسات اإلعالمية اإلخبارية أو 

 عن هذه التسجيالت أو المنشورات.[ بأي شكل من األشكال خاضع للمحاسبةمسؤول أو 

المعهد وممثليه من أي وكل االدعاءات والمطالب الناشئة عن األنشطة  ،، وبدون شرطه الوثيقةهذأنا أعفي بموجب 

تستند إلى حق الخصوصية أو حق الدعاية أو  ادعاءاتأي ، بما في ذلك مقتضيات هذا التصريحالمسموح بها بموجب 

 أو التشهير أو أي حق آخر. القذفحقوق الطبع والنشر أو 

وأفهم أنه ال يحق لي وال  البيانللقاصر المذكور أعاله. لقد قرأت  شرعيالبالتوقيع أدناه، أقر بأنني الوالد / الوصي 

 ت.في أي وق مقتضياتهإلغاء  البيان أو سحب للقاصر

____________________________________ 

 اسم القاصر

____________________________________ 

 توقيع ولي األمر / الوصي

___________________________                           ___________________________ 

 تاريخال                                       ولي األمر / بحروف الطباعة اسم الوالد


