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Wilderness Kids ALEXANDRIA
مشارك، اتفاقیة التنازل

افتراض المخاطر واتفاقیة إبراء الذمة والتعویض

یرجى قراءة وتوقیع ھذا البیان. إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذا البیان، فاتصل بنا.

Wildernessإلىبالنظر Kids Alexandriaوأوصیائھاووكالئھاومتطوعینھاومسؤولیھاوموظفیھاومدیریھا
Wilderness"باسممجتمعینإلیھم(یشاربھاالمرتبطةاألخرىالكیاناتأواألشخاصوجمیعومقاولیھا Kids

Alexandria("فيمتطوع/كمشاركبالمشاركةالقانونیةوصایتيتحتالذيالطفلأولطفلي/ليیسمحونالذین
Wildernessتقدمھاالتيبھاالمرتبطةوالخدماتوالرحالتاألنشطة Kids Alexandria،مشاركأوالطالبأوأنا

لمشاركالقانونيالوصيأوالوالدأو")،"المشاركالحاالت،كل(فيأدناهالموضحةاألنشطةفيمتطوعأویشاركآخر
قاصر  أدخل بموجب ھذه االتفاقیة (ھذه "االتفاقیة") وأقر وأوافق على ما یلي:

افتراض المخاطر واإلقرار بھا
Wildernessأنأفھم Kids Alexandriaمنأو(بواسطةتوفیرفيالسببتكونأولتوفرمعقولةخطواتاتخذتقد

Wildernessحددتھاالتياألخرىالمنظماتمنأكثرأوواحدةخالل Kids Alexandria(والموظفینالمناسبةالمعدات
فإننيذلك،ومعفیھ.ماھًراالمشاركیكونالقدنشاطفيالمشاركةللمشاركیمكنبحیثلبرامجھاالمناسبةالمھاراتذوي
تغییردونعلیھاالقضاءیمكنالوالتيالكامنةالمخاطربعضذلكفيبمامخاطر،علىتنطويالبرنامجأنشطةبأنأقر

Wildernessمؤسسةبأنأقرللنشاط.الفریدالطابع Kids Alexandriaأعرفأنليبالنسبةالمھممنأنھأبلغتنيقد
Wildernessتقدماألنشطة.فيالكامنةبالمخاطرعلمعلىأكونوأنتوقعھیمكنمامسبقًا Kids Alexandriaمجموعة

سبیلعلىاألنشطة،ھذهفيالكامنةالمخاطرتشملأنیمكنوعاطفیاً.بدنیاًمرھقةتكونقدالتياألنشطةمنمتنوعة
الحاالتفيأوالمرضأواإلصابةأوالشخصیةالممتلكاتمنغیرھاأوالمشاركمعداتتلفأوفقدانالحصر،الالمثال

والمخاطراألنشطةھذهمنللعدیدوصفیليفیماالوفاة.أواإلعاقةأودائمةعاطفیةصدمةأوجسدیةإصابةالقصوى،
الكامنة فیھا.

Wildernessبرامجفيالمشاركون Kids Alexandriaمنأيلتوفیرفیھبالتنسیققامتأوفیھتعاونتبرنامجأيأو
قدولكنھاالبرنامجعلىاألنشطةستعتمدالطلق.الھواءفيوالتخییموالعیشالسفرأخرى")("برامجھناالموضحةاألنشطة

باألحذیةالمشيو/أوباللوحوالتزلجوالتزلجالظھربحقائبوالتجوالطویلةلمسافاتالمشيیلي:ماكلأوبعًضاتشمل
و/أوالحبالأخرى؛بوسائلأوالمكشوفةالنیرانأوالمواقدفوقالطھيذلكفيبماالفردي،والتخییموالتخییمالثلجیة
أوالصخورتسلقاألرض؛سطحفوقعالیةارتفاعاتعلىإجراؤھایتمشاقةأنشطةعلىتنطويوالتيالتحدي،دورات

المیاهفيالقواربذلكفيبماالمائیةاألنشطةالفیزیائیة؛المشكالتحلالعامة؛ أنشطةالریاضةاألبراج؛أوالجدران
ركوبأوالزوارقوركوبالرمثوركوبالتجدیفوألواحالنھریةواألنابیبواإلبحارالنھریةالشالالتمیاهأوالسطحیة

الخیلوركوبالھوائیةالدراجاتوركوباألنھاروعبورالسباحةأواألمواجوركوبالبحريالكایاكركوبأوالكایاك
المستأجرةأوالعامالنقلبوسائلوالسفربالسیارةالسفروخارجیًا؛داخلیًاالصخوروتسلقالكھوفواستكشافالسمكوصید

المعداتأواألدواتاستخدامتتضمنقدالتياألخرىوالخدماتالمجتمعیةالمشاریعاألجرة؛سیاراتخدمةطریقعنأو
ورشذلكفيبماأعاله،مذكورةغیرأخرىأنشطةفيالمشاركةللمشاركینیمكنالبناء.موادأوالساللمأوالكھربائیة

أليأعالهمدرجغیرنشاطًالیشملنشاطھأوالبرنامجخطةتعدیلیمكنالمدرسة.بعدمابرنامجوأنشطةالتدریبیةالعمل
من األسباب، بما في ذلك المالءمة أو الطقس أو حاالت الطوارئ أو الظروف غیر المتوقعة.

بوسائلأواألقدامعلىسیًراأوالھوائیةالدراجةأوالحصانأوالقاربأوالكایاكأوالزورقأوبالمركبةالسفریكونقد
واألخشابالصخورحقولالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالمتوقعة،وغیرالوعرةالتضاریسفوقأخرى

والصخورالشدیدةوالمنحدراتوالجلیدوالثلجالعالیةالجبالوممراتاألنھارومعابروالمنحدراتواألنھارالمتساقطة
ھذابمثلعادةًالمرتبطةالمخاطرمنوغیرھاوالغرقواالنقالبوالسقوطاالصطدامالمصاحبةالمخاطرتشملالزلقة.
العمیقةالمیاهالحصر:الالمثالسبیلعلىالبیئیة،واألخطارالمحتملةالمخاطرتشملقدالبیئیة.المخاطرعنفضالًالسفر،

النباتاتمالمسةالكبیرة؛الحیواناتذلكفيبماالمفترسة،والحیواناتوالزواحفالحشراتالحركة؛سریعةالباردةأو
فيناريإطالقالمتساقطة؛واألشجاروالزالزلوالفیضاناتالثلجیةواالنھیاراتالبرقالصخور؛وتدحرجسقوطالسامة.
سابقدونقاسیةظروفإلىیتغیرقدالذيالطقسذلكفيبماالمتوقعة،غیرالطبیعةوقوىمنھا؛بالقربأوالنشاطمنطقة
وانخفاضوالماءبالغذاءالمرتبطةاألمراضالحصرالالمثالسبیلعلىالمحتملةواألمراضاإلصاباتتشملإنذار.
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والجفافالشمسوضربةالحراري،واإلنھاكالشمسوحروقالمرتفعاتوأمراضالصقیعوقضمةالجسمحرارةدرجة

وغیرھاالعظام؛وكسراألعصابوتلفواإلجھادوالحروقوالجروحااللتھابذلكفيبمااألطراف،وإصابةواإلرھاق
عجزاإلضافیةالمخاطرتشملأنیمكنسبق،ماتقییدبدونالوفاة.إلىتؤديقدالتيالخطیرةأوالخفیفةالحاالتمن

مشارك،أيمنھایعانيقدعاطفیةأوجسدیةأوعقلیةظروفأيمنالمتطورةأوالمتسببةوالمخاطرعطلھا،أوالمعدات
أواآلخرینبالمشاركینالجسديواالتصالاآلخرین،والقادةالمشاركینعنواالنفصالالتوجیھات،اتباععلىالقدرةوعدم

غیرھم من األشخاص، وغیرھا من المخاطر الطبیعیة أو التي ھي من صنع اإلنسان.

االتصالإلیھا.لتصلأیامحتىأوساعاتالطبیةالخبرةأواإلنقاذوسائلتستغرققدحیثنائیةأماكنفيالرحالتتحدث
عدمأواألنشطةعلىاإلشرافیتمقدالطبیة.والرعایةاإلجالءعملیاتتتأخرقداألحیانبعضوفيصعبانوالنقل

البرامجفيكماالنائیةالمناطقفيبمفردھمالوقتالمشاركونیقضيحینالخصوص،وجھعلىعلیھا؛اإلشراف
Wildernessأنأفھمالمنفردة. Kids Alexandriaمستمًراإشرافًایقدمواولنیمكنھمالاألخرىالبرامجرعاةو/أو

باإلضافةالمجموعة.معوالبقاءالتوجیھاتاتباعذلكفيبماسالمتھم،ضمانمسؤولیاتیتحملونالمشاركینوأنوكامالً
أوإلشرافیخضعونالالذینلألفرادعرضةویكونونغیرھاأوالحضریةالمناطقفيالمشاركونیكونقدذلك،إلى

Wildernessسیطرة Kids Alexandriaاألنشطةإلىو/أومنالمشاركیننقلیمكنكمااألخرى.البرامجرعاةأو
بواسطة سیارة أجرة بدون مرافق.

إلىوتستندبریةبیئةفياآلخرینوالمشاركینوالتالمیذوالمقاولینالمتطوعین/الموظفینقبلمنالقراراتاتخاذیتم
تتعلققدالحكم.فيألخطاءوعرضةدقیقةغیربطبیعتھاالتيوالتقییماتوالتصوراتالخبراتمنمتنوعةمجموعة
الطبیعیةوالمخاطروالطقسالمیاهوظروفوالتضاریسوالبیئةالمشاركبقدراتأخرى،أشیاءبینمنالخاطئة،األحكام

فياآلخریناألعضاءوسالمةسالمتھمعنمسؤولونالمشاركونیكونالبرنامج،خاللالطبیة.والحاالتوالمسارات
مجموعتھم. یفھم المشاركون ویقرون أنھ من مسؤولیتھم التوقف عن المشاركة في أي نشاط یعتقدون أنھ قد یكون غیر آمن.

Wildernessبرامجأنوأدركأعاله،الواردةالمعلوماتجمیعوفھمتقرأتلقد Kids Alexandriaاألخرىوالبرامج
غیراألخرىالمخاطروأنكاملةلیستأعالهالمذكورةالمخاطرھذهأوصافأنأفھمالوفاة.أواإلصابةمخاطرتتضمن

المخاطرعنالمسؤولیةتحملعلىأوافقالوفاة.أواإلصابةأوالممتلكاتفقدانإلىتؤديقدالمتوقعةغیرأوالمعروفة
والبحتة،تطوعیةالنشاطھذافيالمشاركمشاركةالنشاط.فيالكامنةاألخرىالمخاطروجمیعأعالهالموضحةالكامنة

أقربھا.التامةومعرفتھالكامنةالمخاطرمنالرغمعلىالمشاركةالمشاركویختارالمشاركة،علىالمشاركیجبرأحد
حوللديتكونقدالتياألسئلةجمیعلطرحليأتیحتقدالفرصةوأناالتفاقیة،ھذهفيالمقدمةالمعلوماتأفھمبأنني

Wildernessموظفيبأنأیًضاأقراالتفاقیة.ھذهفيالموضحةالمخاطر Kids Alexandriaالبرامجموظفيأو/و
المحتملةواألخطارالكامنةوالمخاطرالبدنیةومتطلباتھالنشاطھذاطبیعةكاملبشكلليلیشرحوامتاحینكانوااألخرى

والمرتبطة بھذا البرنامج.

اتفاقیات إبراء الذمة والتعویض
Wildernessذمةأبرئھذا،بموجب Kids Alexandriaومدیریھاومسؤولیھاھيمقاضاتھاعدمعلىوأوافقوأعفیھا

التياألخرىالكیاناتأواألشخاصوجمیعوالمتدربینوالمتطوعینالموظفینذلكفيبماوموظفیھا،ووكالئھاوأوصیائھا
سبیلعلىذلك،فيبمانوع،أيمنالخسائرأوالدعاوىبجمیعیتعلقفیماالُمعفاة")،("األطرافإشرافھمتحتتعمل
أوالوفاةأواإلعاقةأواإلصابةبسببالممتلكاتأوباألشخاصیلحقالذيالضررأوالخسارةدعاوىالحصر،الالمثال

برنامجفيالقاصرمشاركةـومشاركتيمنجزئیًاأوبالكاملتنشأوالتيأخرى،بطریقةالمشتركتكبدھاالتي
Wilderness Kids Alexandriaأووالدفعالدفاع،بمعنى("التعویض"تعویضعلىكذلكأوافقأخرى.برامجأيأو

یتسببأوعلیھایقدمنوعأيمنخسارةأومطالبةأيمنالمعفاةاألطرافالمحاماة)وأتعابتكالیفذلكفيبماالسداد،
خسارتھأودعواهتنشأقدآخرشخصأيأوآخر،مشاركأوالمنقذ،أوالقاصرالمشاركأسرةأوعائلتيأفرادأحدفیھا
القاصر،المشاركفیھاتسببأومنھاعانىأوفیھا،السببكنتأوبنفسيتكبدتھاأخرىخسارةأوإصابةمنجزئیًاأوكلیًا
Wildernessبرنامجفيالقاصرالمشتركمشاركةأوبمشاركتيیتعلقفیما Kids Alexandriaآخر.برنامجأيأو

أوالجسیماإلھمالبسببلیسولكنالمعفاة،األطرافطرفمنإھمالدعاوىھذهوالتعویضالذمةإبراءاتفاقیاتتشمل
السلوك غیر المشروع عن عمد. من المفترض أن یتم فرضھا إلى أقصى حد یسمح بھ القانون.

أوالكامنةالمخاطربخالفالمخاطربتحملاألخرىالعامةاألراضيخدماتوبعضالوطنیةالمتنزھاتخدمةتسمحالقد
ھذهعلیھاتسیطرالتياألراضيعلىتحدثالتيلألنشطةبالنسبةلذلك،اإلھمال.دعاوىعنالمسؤولیةعنباإلفراج

الوكاالت، یجب تطبیق افتراض المخاطرة في الفقرة أعاله إلى أقصى حد مسموح بھ، وقد یكون محدوًدا في ظروف معینة.



2022ــــــــــــــــــــــــــــــــالتلمیذاسم

أحكام إضافیة
نفسیةأوجسدیةحالةلدیھلیس/لديلیسالقاصر،المشاركأوأنني،منآخرینطبیینومھنیینطبیبمعتحققتلقد

Wildernessلـیحقالصحي.النموذجفيموضحھومابخالفالبرنامج،فيالمشاركةعلىتؤثرقدحالیةأوسابقة
Kids Alexandriaالحالةتغیرتإذاذلك،ومعدقیقة.أنھابموجبھوأؤكدالمعلومات،ھذهعلىالكاملاالعتماد

أفوضالفور.علىالموظفینبتنبیھالمشاركفسیقومالنشاط،سیرأثناءللمشاركالنفسیةأوالطبیةأوالجسدیة
Wilderness Kids Alexandriaاإلجالء،نقلوسائلعلىالحصولأوبتوفیرآخرلبرنامجالراعیةالجھةو/أو

االختباراتذلكفيبماللمشارك،الطبیةالرعایةمنغیرھاأوالجراحیةوالرعایةالطوارئ،حاالتفيواالستشفاء
تقدیمالموظفینمنوتتطلبثالثطرفمنطبیةرعایةفیھاتتوفرالمواقفتنشأقدأنھأفھموالعالج.الروتینیة

Wilderness(البراريفيأولمستجیبتوظیفآلخرحینمنتقدًما،أكثرإجراءاتوربمااألولیةاإلسعافات First
Responder(البریةاألولیةاإلسعافاتعلىتدریبأو)Wilderness First Aid،(أفوضضروریًا.یرونھكما

معبالمشاركالصلةذاتالطبیةالمعلوماتبتبادلخارجیةلجھةتابعطبیةرعایةمقدمأيالتحدیدوجھعلىھذابموجب
Wilderness Kids Alexandriaالضرورة،حسبالطبیینالعاملینمنغیرھمو/أوآخر،لبرنامجالراعيأو

Wildernessموظفيوأفوض Kids Alexandriaمقدمأيمعبالمشاركصلةذاتطبیةمعلوماتأيبمشاركة
األسنانطب/الطبیةالنفقاتلتغطیةمناسبینلألسنانوتأمینًا/طبیًاتأمینًاأمتلكأننيأؤكدالقبیل.ھذامنطبیةرعایة

Wildernessإلىاللجوءدونبالمشاركالخاصة Kids Alexandriaبأننيكذلكوأقرآخر،كیانأوشخصأيأو
سأدفع أي نفقات طبیة / طب أسنان ال یغطیھا التأمین الخاص بي.

Wildernessشرفومیثاقبقواعدوااللتزامقبولعلىالقاصرالمشاركوعنعنينیابةأوافق Kids Alexandria
Wildernessأنأفھمالموت.أواإلصابةلخطرواآلخرینالمشاركیعرضقدواللوائحالقواعدھذهانتھاكوأن Kids

Alexandriaأونفسھعلىخطًرایمثلقدأوالسالمة،قواعدینتھكأوالمجموعةیعطلمشاركأيطردفيالحقلھا
ماكلذلكفيبمافیھ،تسببمنالقاصرالمشاركأوأناأكونقدضررأيعنمسؤوالًأكونأنعلىأوافقالمجموعة.

Wildernessاآلخرین.المشاركینأوالممتلكاتأوالمعداتأوبالمرافقیمس Kids Alexandriaعنمسؤولةلیست
Wildernessمرافقفيالمخزنةللمشاركالشخصیةبالممتلكاتیلحقالذيالتلفأوالسرقةأوالفقد Kids

Alexandriaلـیجوزأنھعلىوأوافقأفھمآخر.برنامجأيمرافقأوWilderness Kids Alexandriaتفتیش
متعلقاتي أو المتعلقات الخاصة بالمشاركین القاصرین في أي وقت بحثًا عن أشیاء محظورة أو غیرھا.

Wildernessمعالقاصرالمشاركعالقةأولعالقتياألخرىالجوانبوجمیعاالتفاقیةھذهأنعلىأوافق Kids
Alexandria،القانون"قواعد"تعارضعنالنظربغضفرجینیا،والیةلقوانینتخضعذلك،غیرأوالتعاقديشكلھافي

أودعوىأيتحویلأوإحضاریجبذلك،علىعالوةالقضائي.االختصاصلتطبیققابلةأخرىدولةقوانینتجعلقدالتي
Wildernessبرنامجفيمشاركتھأوالمشاركبتسجیلمتعلقةأوعنناشئةتحكیمأووساطة Kids Alexandriaأوھذا

Wildernessمعآخرنزاعأيأوآخربرنامجأي Kids Alexandriaبشكلأتنازلھذابموجبأنافرجینیا.محاكمإلى
أودعوىأوإجراءأيمكانتحدیدعلىاعتراضأيتقدیمأوالمطالبة،أوالترافععدمعلىوأوافقمشروط،وغیرنھائي

ھذهمنأيفيرفعھتمقدالقبیلھذامنمرافعةأودعوىأوإجراءأيأنأوالمحاكمھذهفياالتفاقیةھذهعنتنشأمرافعة
المتعلقةالحقوقجمیععنھذابموجبأتنازلالقانون،بھیسمححدأقصىإلىاختصاصھا.نطاقمنخارجایعدالمحاكم

بالمحاكمة أمام ھیئة المحلفین في أي إجراء قانوني لفرض أو تفسیر أحكام ھذه االتفاقیة أو ما یتعلق بھا بأي شكل آخر.

وأقرھناعلیھاالمنصوصواألحكامالشروطوقبلتوفھمتبعنایةقرأتقاصًرا،كنتإذاالوصيأوووالديالمشارك،أنا،
بأن ھذه االتفاقیة ستكون ساریة وملزمة لي ولورثتي والمتنازل لھم والممثلین الشخصیین وممتلكاتي وجمیع أفراد عائلتي.

االسم المطبوع للمشارك       _________
توقیع المشارك:                                                           التاریخ _________

إذا كان المشارك قاصًرا:
توقیع ولي األمر / الوصي: ___________________________________ التاریخ _________



2022ــــــــــــــــــــــــــــــــالتلمیذاسم

19-كوفید/كورونابفیروسالمتعلقةالمسؤولیةعنالتنازل

أنعناإلبالغتمعالمیة.جائحةأصبحقد،19-كوفیدالجدید،كورونافیروسبأنالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت
COVID-19یُعتقدولكنمعروفة،غیرتبقىوالتقلیصلالنتشارالدقیقةوالطرقالطبیةالمعرفةحالةتتطورالعدوى.شدید

االتصالیحدثأنیمكنمتقاربین.أشخاصبینالتنفسيالرذاذعبرالشخصياالتصالمنالغالبفيینتشرالفیروسأن
خاللمنأوالوقتمنطویلةلفترةCOVID-19بـمصابشخصمنتقریبًاأقدام6بعدعلىالتواجدمنالوثیق

طریقعنCOVID-19ینتشرأنأیًضایمكن.COVID-19بـمصابشخصمعالمعدیةباإلفرازاتالمباشراالتصال
یكونواقدولكنھمCOVID-19حامليعلىاألعراضتظھرالقدالھواء.فيوربماالملوثة،واألشیاءلألسطحمالمستھ
حالیًایوجدالالموت.وحتىالحیاةیھددقدخطیًرامرًضایسببأنیمكنCOVID-19أناألدلةأظھرتالعدوى.شدیدي
.COVID-19لـمثبتلقاحأودواءأومعروفعالج

Wildernessمنظمةاتخذت Kids AlexandriaانتشارمنللحدوقائیةإجراءاتCOVID-19فيالمشاركةأثناء
Wildernessلـیمكناللذلك،المرض.وجودمنالوقایةیمكنالذلك،ومعوخدماتھا؛أنشطتھا Kids Alexandria
وبرامجأنشطةفيالمشاركةأثناءنشرهأوبھاإلصابةأوCOVID-19لـالتعرضمنالمشاركینمنععلىقدرتھاضمان

Wildernessخدماتو/أو Kids Alexandria.

بـاإلصابةمخاطرقبولھذابموجبأختار.COVID-19بشأنأعالهالتحذیروفھمتقرأتلقدالمخاطر:افتراض
COVID-19خدماتو/أووبرامجأنشطةفيالمشاركةقراراتخاذخاللمنWilderness Kids Alexandria،أو

بمفرديوأقبلأعالهالمذكورةالمخاطرجمیعتحملعلىطواعیةأوافقبالمشاركة.وصایتيتحتلطفلأولطفليبالسماح
اإلصابةالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،في(بماوصایتيتحتطفل/بطفليأوبيتلحقإصابةأيعنالمسؤولیة
أواجھھاقدالتينوع)،أيمنالنفقات،أووالمسؤولیةوالمطالبةوالخسارةواألضراروالمرضوالوفاةواإلعاقةالشخصیة

Wildernessخدماتو/أووبرامجأنشطةفيللمشاركةنتیجةأتحملھاأو Kids Alexandria.

Wildernessضددعوىرفعفيحقيعناألبدإلىأتنازلھذا،بموجب:الدعوى/المسؤولیةعنالتنازل Kids
Alexandriaیتعلقفیماالممثلینمنغیرھمأوالموظفینأوالوكالءأواألمناءأومدیریھاأومسؤولیھاأوومالكیھا

أنشطةفيالوصایةتحتطفل/طفليمشاركةأوبمشاركتيالمرتبطCOVID-19انتشارو/أووالعدوىبالتعرض،
Wildernessخدماتو/أووبرامج Kids Alexandria.أيتقدیمفيحقيعنأتخلىأننيیعنيالتنازلھذاأنأفھم
ذلكفيبماأخرى،خسارةأيأوالممتلكاتفيخسائرأوالمرضأوالوفاةأوالشخصیةاإلصاباتذلكفيبمامطالبات

كانتسواءبتعویضات،المطالبةأجلمنارفعھاقددعوىأيعنوأتنازلاإلھمالدعاوىالحصرالالمثالسبیلعلى
معروفة أو غیر معروفة، متوقعة أو غیر متوقعة.

على ھذا العقد.أفھم وأوافق على أن قانون فرجینیا سیطبقاختیار القانون:

المتعلقةحقوقيعنوأتنازلالمخاطروبحریةعلمعنھذا وأتحملالذمةإبراءأحكامجمیعتماًماوفھمتبعنایةقرأتلقد
بالمسؤولیة على النحو الموصوف أعاله:

االسم المطبوع للمشارك     _____________
توقیع المشارك:      _______________        التاریخ ____________

إذا كان المشارك قاصًرا:
توقیع ولي األمر / الوصي: ________________ التاریخ ___________
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الموافقة على إفشاء المعلومات الشخصیة

أو،"المشارك")الحالتین،كلتا(فيأدناهالموضحةباألنشطةیتعلقفیمایتطوعأویشاركآخرمشاركأيأوالتلمیذأنا،
Wildernessبأنوأقرأفھمقاصر،لمشاركالقانونيالوصيأوالوالد Kids Alexandriaوموظفیھاومدیریھا

إلیھم(یشاربھاالمرتبطةاألخرىالكیاناتأواألشخاصوجمیعوالمقاولینواألوصیاءووكالئھاومتطوعیھاومسؤولیھا
Wilderness"باسممجتمعین Kids Alexandria("المشاركین،حولالشخصیةالمعلوماتعنالكشففيیرغبونقد

Wildernessأنشطةفيالمشاركةأثناءجمعھاتمشخصیةقصةو/أووالصوتوالصورةاالسمذلكفيبما Kids
Alexandriaالوعيلرفعأوترویجیةكمواداستعمالھاأوالماليالدعممنوغیرھاالمنحتقدیمألغراضبھاصلةعلىأو

االجتماعيالتواصلوسائلمنصاتالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماثالثة،ألطرافأخرى،ألسبابأوالمجتمعي
الكشفعلىبالموافقةملزًمالستأننيأدركذلك].إلىوماTwitterوFacebookوInstagram[،المثالسبیل(على

إخطارطریقعنوقتأيفيموافقتيسحبیمكننيأنھأیًضاأفھمالوصایة.تحتطفليلطفلي/الشخصیةالمعلوماتعن
Wildernessلـالتنفیذيالمدیر Kids Alexandria.كتابیًا

Wildernessأفوضأعاله،وردلماومراعاةبالكاملإخباريتمأنبعد Kids Alexandriaأومعلوماتيبجمع
نشاطأيفيالمشاركةأثناءجمعھاتمشخصیةقصةو/أواالسمأوالصوتأوالصورفیھابماالقاصرالمشاركمعلومات

Wildernessمع Kids AlexandriaإلىأخرىبطریقةتقدیمھاتمأوبھاصلةعلىأوWilderness Kids
Alexandriaأوالطباعةأوالفیدیوذلكفيبماصیغة،بأيالقصةأوو/االسمأوو/والصوتالصورةھذهواستخدام

Wildernessتراهماحسبإلكترونیةبصیغة Kids Alexandriaعلىاالستخدامذلكفيبمامھمتھا،لتنفیذمناسبًا
الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي.

االسم المطبوع للمشارك
توقیع المشارك: ________________         التاریخ ______________

إذا كان المشارك قاصًرا:
توقیع ولي األمر / الوصي: ______________ التاریخ _____________


