
 

 

  Bedre tverrfaglig innsats  

 

                Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Bindal 
 بلدیات لیکا و فیکنا و ناروي و بیندال     

 

ات أو مؤسسالتبادل المعلومات مع ترصی    ح بالموافقة عیل 
 األخری یةخدمدوائر الال

 
 .………………………………………………………………………………… : یافعاسم الطفل/ال

 .………………………………………………………………………………………تاری    خ المیالد: ... 
 

ي نمؤسسة.............  )ال................................. تصلأنا/نحن نوافق عىل أن ت
، حت  هنا  لها  أذن( بالجهات الت 

ورية فيما يتعلق بال ي المتابعة/اإلحالة الضر
 : )تعبأ هنا(ةالتالي مسائليتمكن طفىلي من تلق 

 

 
 
 

 
  الیة: أسمح/نسمح بتقديم المعلومات الت

وریا   □  کل ما یعتبر ضر

□   :  معلومات محدودة. يمكن تقديم معلومات حول ما يىلي

 
 

 
ب  ي يمكن االتصال بها: الجهات/دوائر بجانب ( X)ضع إشارة الضر

 الخدمات الت 
  (Helsesøstertjenestenخدمة ممرضة الصحة العامة )

  (PPT) خدمة اإلرشاد التربوي والنفسي

  المدرسة

   طفالروضة ال 

  (fastlegeالطبیب العام الثابت )

  (Barneverntjenestenخدمة رعایة الطفل )

ر خدمة الطب النفسي لألطفال وال  Barne- og) یافعی 
ungdomspsykiatrien) 

 

 آخرین )ح
 
  د(: د

  

 
ر التنفيذ من ................... وتستمر حت  ...................... الموافقة هذە تدخل  ها ربما تمت مراجعت،،  حب 

...............  
ي أي وقتأنا/ 

 .نحن ندرك أنه يمكن سحب الموافقة فر

 : ....................................................ولي المر الذي لدیە المسؤولیة الوالدیة ........................ التاری    خ: 
 

 مر الذي لدیە المسؤولیة الوالدیة: .................................................... التاری    خ: ........................  ولي ال 
 

 ....................................................................................................سنة(:  51توقیع التلمیذ )فوق 
 



2 

 

  Bedre tverrfaglig innsats  

 ن الخدمة أو الجهة المعنیة .............................................................. ........................... ع التاری    خ: 
 

 
 

 ە؛المرجع الموىص ب
 

ي العمل البلدي : واجب کتمان  KS (2013) دلیل
ر
 الشباب والعائالت -لطفال إزاء ا الرسية والتعاون ف

 

KS (2013) Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for 
barn – ungdom og familier 
 
http://www.ks.no/PageFiles/2573/Taushetsplikt%20-
%20veileder%20A4%20ny%20versjon%202013.pdf?epslanguage=no 
 

 
ي العمل من أجل  عاونمعلومات حول الموافقة والت أمور أخری، من جملة، يشار إل هذا الدليل، والذي يتضمن

ر
ف

 الطفال والشباب والرس. 
 

ر جملة أمور؛هنا ي کما   أو عن علم واعیة تکون الموافقة، يجب أن المفعول ساریةتكون الموافقة  حت   رد من بی 
ي الخدمة قد تم إو . تسیم

ي أن متلق 
ه بشكل كاف عن الغرض )سبب الحصول عىل الموافقة(، وما عالمهذا يعتر

ي الموافقة
ر
ي يتم تضمينها ف

استخدام عن لمعلومات، و اهم يمكن إعطاؤ  الذین نعامة ع ولمحة هي المعلومات الت 
ي يمكن أن الحقا المعلومات 

تبتوما هي العواقب الت  ف المعلومات المقدمة مع الموافقة. يجب تكيي عن تر
ي ما 

ي حت  يفهم المتلق 
 ذكر أنه يمكن سحب علیە المعلومات طويتننطوي عليه/ قد تالذي المتلق 

ً
. ويجب أيضا

ي أي وقت و 
ر
 محتملة لذلك. العواقب ما هي الالموافقة ف

 
 القيود القانونية عىل ما يمكن  االنتباە إلمن المهم 

ً
للمرء أن يوافق عليه، عىل أن الموافقة ال يمكن أن تضع جانبا

ي العالقة  ،سبيل المثال
ر
ر ف ر کاآلباء والمهات و بی  ر أو  لطفالاة فاءبی  . )انظر ، عىل سبيل موافقةعىل ال المراهقی 

ر  ر الصحيی   (.22المادة  المثال، قانون العاملی 
 

http://www.ks.no/PageFiles/2573/Taushetsplikt%20-%20veileder%20A4%20ny%20versjon%202013.pdf?epslanguage=no
http://www.ks.no/PageFiles/2573/Taushetsplikt%20-%20veileder%20A4%20ny%20versjon%202013.pdf?epslanguage=no

