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 Wilderness Kids ALEXANDRIA

توافق اعراض از حق شرکت کنندە  

ان خسارت  STسک و توافقنامه جZقبول ر

لطفا اظهار_ه را bخوانoد و امضا کنoد. اnر درmارە این اظهار_ه پرسef دار_د bا ما تماس bگT̀_د. 

نظر bه این که Wilderness Kids Alexandria، مدیران، �ارمندان، ماموران، داوطلxان، نمایند�ان، معتمدین، پoمان|اران و د}گر افراد }ا نهادهای مرتxط (که جمعا 
"Wilderness Kids Alexandria" نامoدە � شوند) ام|ان مشارکت و داوطلب شدن من� فرزندم }ا ��رست قانو�� را در فعالoت ها، سفرها و خدمات م�mوطه ارائه شدە 
ح آن در ز_ر آمدە است (در هر  e� ت های کهoا فعالb طxان مرتxکت کنند�ان }ا داوطل e� فراهم � نمایند، من، دا*ش آموز }ا د}گر Wilderness Kids Alexandria توسط

، bدینوسoله توافق (این "توافقنامه") � نمایoم و موارد ز_ر را تصدیق و توافق � کنoم:   کت کنندە")، }ا والدین }ا قoم قانو�� فرد ز_ر سن قانو�� e�" ،دو مورد

�ذیرش و قبول رZسک 
 Wilderness Kids را انجام دادە است تا توسط }ا از ط�_ق }ک }ا چند سازمان د}گر که مورد وثوق Sاقدامات مناس� Wilderness Kids Alexandria من آ�اە هستم که
کت کنندە بتواند در فعالی�� که شا}د مهارت آن را نداشته  e� ا مهارت الزم را جهت برنامه های خود ارائه کند تا این کهb ات مناسب و �ارکنا�� �T̀هس£ند، تجه Alexandria

bاشند مشارکت نمایند. bا این حال، من اذعان � کنم که فعالoت های این برنامه رZسک را bه همراە دارد شامل رZسک مشخ¦ که جنxه ذا�� دارند و bدون تغیT̀ ماهoت این 
فعالoت ام|ان رفع مخاطرە وجود ندارد. اذعان � دارم Wilderness Kids Alexandria مرا درmارە اهمoت شناخت قx© از انتظارات خود و آ�ا¨ از رZسک های ذا�� این 

فعالoت ها آ�اە ساخته است. Wilderness Kids Alexandria دامنه وسo® از فعالoت های جس }ا عاط¬� پرت»ش را ارائه � دهد. رZسک های ذا�� این فعالoت ها 
کت کنندە }ا د}گر دارا�² های شخ¦، صدمه، بoماری، }ا در موارد حاد، آس°ب جس }ا رو¯ دائ،  e� ات �T̀ه تجهb دون محدود}ت شامل ز_ان }ا آس°بb ممکن است

ح � دهد.   e� سک های ذا�� آنها راZت ها و رoاری از این فعالoسµ اشد. آنچه در ادامه آمدە استb ت }ا مرگoمعلول

 انجام � دهد تا فعالoت های 
¸

کت کنند�ان در برنامه های Wilderness Kids Alexandria }ا هر برنامه ای که Wilderness Kids Alexandria در آن هم|اری }ا هماهن¹ e�
، �مپ و سفر در فضای bاز را ارائه دهد. فعالoت ها واµسته bه این برنامه هس£ند، اما ممکن است bع¦� }ا همه موارد 

¸
_ــــح شدە شامل زند« e¾¿ ("د}گر برنامه ها") که در اینجا

؛ �مپÄنگ و �مپÄنگ انفرادی، شامل �خت و پز روی اجاق، روی آ¿ش }ا وسا}ل د}گر؛ طناب  ، اس¹، اسنmُÇرد سواری و�}ا �اچoله پoما�² ز_ر را درmر گT̀ند: پoادە روی، کوله پoما�²
 ¹_ �T̀ت های فoانجام � شود؛ صخرە، دیوار }ا ب�ج نوردی؛ ورزش عمو�؛ فعال �Ềت های دشواری که در ارتفاعات ز_اد از سطح زمoشامل فعال ، efز�� و�}ا دورە های چال
 Ëسواری؛ }ا �ا}ا Ëردی، �انو سواری، �ا}ا

Ì
Í گ

Ì
ل
Ì
، تیوب bازی، �ارو ز�� اÎستادە، � حل مسئله؛ �گر� های آ�S شامل �اروز�� در آب ها راÏد و آب های خروشان، قایق را��

سواری در_ا، مÇج سواری }ا شنا کردن، عبور از رودخانه؛ دوچرخه سواری، اسب سواری، ما¨ گT̀ی، غار گردی، صخرە نوردی در فضای bاز و µسته؛ سفر bا وسoله نقلoه }ا 
، �له }ا مصالح  �Òات بر �T̀ا د}گر خدمات که ممکن است استفادە از ابزار، تجه{ Ó؛ پروژە های خدمات اجتما سفر bا حمل و نقل عمو� }ا چارتری }ا خدمات تاfÏ را��

_ــــح *شدە شامل �ار�اە های آموزeÕ و فعالoت های فوق برنامه های مدرسه.  e¾¿ االb ت ها�² شوند که درoد}گر فعال T̀کت کنند�ان ممکن است درگ e� .دT̀ر گmساختما�� را در
ا}ط اضطراری }ا غT̀ە منتظرە ط�ح }ا فعالoت برنامه  e� ،ا}ط آب و هوا e� ،اری شامل سهلوتoسµ ه دال}لb امدەoاال نb ت که در فهرستoممکن است برای گنجاندن }ک فعال

تغیT̀ کند. 

سفر ممکن است bا وسoله نقلoه، �انو، �ا}اË، قایق، اسب، دوچرخه، �ای پoادە و bا وسا}ل د}گر در زم�Ề های ناهموار و غT̀قاbل پ°ش بی�� و غT̀معمول، شامل و نه محدود 
bه، زم�Ề های سنÛالخ، درختان فرو افتادە، رودخانه ها، تندآب ها، گذر�اە های رودخانه، گردنه های کوهستا�� مرتفع، برف و یخ، *ش°ب های تند و سنگ های لغزندە انجام 

 .Üoست محZسک های زZر �Ềسفرها�² است و همچن �Ềه چنb وطmم� ßًسک ها�² که معموZغرق شدن و د}گر ر ، گT̀د. رZسک های همراە شامل تصادف، سقوط، واژnو��
ات، خزند�ان و ش|ارچoان شامل حیوانات  e¾این موارد را شامل شود: آب های خروشان، ژرف }ا �د؛ ح ، رZسک و مخاطرات محÜo ممکن است، bدون هرگونه محدود��
 ®oوهای طبT̀ت }ا در نزد}¹ آن؛ نoک سالح در محل فعالoزلزله، سقوط درختان؛ شل ، بزرگ؛ تماس bا گoاهان س؛ سقوط و غلتoدن سنگ؛ آذرخش، بهمن، سoل ناnها��
، این موارد را شامل  ا}ط اضطراری bدل شود. صدمات و بoماری های احتماb ،àدون هرگونه محدود�� e� هb هانnه ناb ل پ°ش بی�� شامل آب و هوا�² که ممکن استbقاT̀غ

؛ آس°ب bه 
¸

، �م آ�b Sدن، خست¹
¸

، گرمازد«
¸

، گرماnرفت¹
¸

، بoماری های ناeÕ از ارتفاع ز_اد، آفتاب سوخت¹
¸

� شوند: بoماری های م�mوط bه آب و غذا، هیپوتر�، َیخ زد«
ا}ط خفoف }ا حاد از جمله مرگ. bدون محدود}ت  e� استخوان؛ و د}گر 

¸
، رگ bه رگ شدن، آس°ب عص�S و شکست¹

¸
، سوخت¹

¸
اندام ها و دست و �اها، شامل التهاب، ب�_د«

ا}ط رو¯، جس }ا احساÕ که هر  e� از هر گونه eÕسک های ناZات، ر �T̀رد نادرست تجهäا عمل{ Sد: خرا�T̀ر � گmدر �T̀سک های د}گر این موارد را نZه موارد }اد شدە، رb
کت  e� ا د}گرb ¹_ �T̀ان، تماس ف STکت کنند�ان و ره e� وی از دستورها، جدا افتادن از د}گرT̀از آن، ناتوا�� در پ eÕنا 

¸
کت کنندە ممکن است داشته bاشد }ا پoچoد« e�

 . e¾µ ا ساخته دست{ ®oکنند�ان }ا د}گر افراد و د}گر مخاطرات طب
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سفرها در م|ان های دورافتادە ای انجام � شود که ممکن است ساعت ها }ا ح�� روزها bا ام|انات امدادی }ا درما�� فاصله داشته bاشد. ارتxاط و حمل و نقل دشوار است و 
کت کنند�ان ممکن است زما�� مانند  e� ،ه و_ژەb اشند؛b دون نظارتb ت ها ممکن است تحت نظارت }اoرو شود. فعالmرو T̀ا تاخb ت درما��xه و مراقoممکن است �ا¨ تخل

در خالل برنامه انفرادی در نوا¯ دور دست در تنها�b ²ه � برند. من آ�ا¨ دارم که Wilderness Kids Alexandria و }ا حامoان برنامه های د}گر قادر bه ارائه نظارت 
کت کنند�ان ممکن است در  e� ،ا گروە را برعهدە دارند. افزون بر اینb ¨وی از دستورها و همراT̀ت رفاە خودشان شامل پoان مسئولæکت کنند� e� دائم و �امل ن°س£ند و

ل Wilderness Kids Alexandria و }ا حامoان برنامه های د}گر نxاشند. در مoان د}گر موارد،  �Tاشند که تحت نظارت }ا کنb ا افرادیb نوا¯ شهری }ا د}گر نوا¯ در تماس
کت کنند�ان ممکن است در نبود همراە bا تاb fÏه محل فعالoت آوردە و� bازگرداندە شوند.  e�

کت کنند�ان در محoط صحرا گرفته � شود و بر اساس تج�omات گوناnون، درک و ارز_ا�S ها�²  e� مان|اران، دا*ش آموزان و د}گرoان، پxم ها توسط �ارکنان�داوطلoتصم
استوار است که ماهoت نادقیق دارند و در معرض خطای قضاو�� هس£ند.  

ا}ط پزش¹  e� ها وT̀مس ،®oمخاطرات طب ، ا}ط آب و هوا�² e� ، �Ềط، زمoکت کنند�ان، مح e� ه توانمندی هایb وطmان موارد د}گر، م�oقضاوت نادرست ممکن است، در م
کت کنند�ان آ�اە هس£ند و اذعان � دارند که پره�T̀ از هر نÇع مشارکت  e� .کت کنند�ان مسئول ا}م�� خود و ا}م�� د}گر اعضای گروە هس£ند e� ،اشد. در �تا� این برنامهb

در هر فعالی�� که از ا}م�� آن اطمینان ندارند بر عهدە آنان است.  

تما� اطالعات }ادشدە در bاال را خواندە ام و آ�اە هستم و آ�ا¨ دارم که برنامه های Wilderness Kids Alexandria و د}گر برنامه ها رZسک های آس°ب }ا مرگ را درmر 
، صدمه }ا مرگ ختم شود. توافق  دارند. من آ�اە هستم که توصoف رZسک های }ادشدە در bاال �امل ن°ست و رZسک های ناشناخته و دور از انتظار ممکن است bه ز_ان دارا�²

کت کنندە �امال اختoاری است؛ هچ  e� ت برایoکت در این فعال e� .مT̀گb ت را برعهدەoسک های ذا�� این فعالZاال و تما� رb ــــح شدە در_ e¾¿ سک های ذا��Zت رoدارم تا مسئول
کت کنندە انتخاب � کند bه رغم رZسک های ذا�� و bا آ�ا¨ �امل از آن مشارکت نما}د. اذعان � دارم که از اطالعات  e� ه مشارکت ن کند وb کت کنندە را وادار e� کس
_ــــح شدە در این قرارداد آمدە را مط�ح نما}م.   e¾¿ سک هایZارە رmمندرج در این توافنامه آ�اە هستم و این فرصت داشته ام تا هر }ک از پرسش ها }ا تما� آن ها�² را که در

همچن�Ề اذعان � دارم که �ارکنان Wilderness Kids Alexandria }ا �ارکنان د}گر برنامه ها برای توضیح �امل تر نoازهای طبo® و جسما�� این نÇع فعالoت، رZسک های 
س من قرار داشته اند.  �Tا این برنامه در دسb طxخطرات، تهد}دهای مرت ، ذا��

ان خسارت  STت و جoتوافق معاف
من bدینوسoله Wilderness Kids Alexandria، ماموران آن، مدیران، معتمدان، نمایند�ان و �ارکنان شامل �ارمندان، داوطلxان، �ارورزان و تما� افراد }ا بنÛاە های د}گری 
که تحت فرمان آنها هس£ند ("اشخاص معاف")، در خصوص هر }ک }ا تما� مطالxات }ا ز_ان ها از هر نوÓ، شامل و نه محدود bه، مطالxات ز_ان و خسارت bه اشخاص و 

کت کنندە ز_ر سن قانو�� در برنامه های  e� از مشارکت من }ا eÕا �© نا{ ëاشد، که جز�b کت کنندە وارد شدە e� ت، مرگ، که }ا برoل صدمه، معلولoه دلb دارا�² ها
Wilderness Kids Alexandria }ا د}گر برنامه ها bاشد معاف و مصون � دارم و توافق � نما}م که تحت پoگرد قرار ندهم. هچن�Ề توافق � نما}م خسارت اشخاص 
کت کنندە د}گر }ا هر شخص د}گری وارد }ا  e� ، S̄ ، نا کت کنندە ز_ر سن قانو�� e� ه }ا ز_ا�� که توسط }¹ از اعضای خانوادە من }اxع مطالÇال هر نxمعاف شدە را در ق

کت کنندە ز_ر سن  e� ه واسطه مشارکت من }اb از صدمه }ا د}گر ز_ان های وارد شدە توسط من }ا موجب شدە eÕنا ëا جز�b ©� ه }ا ز_انxاشد خواە این مطالb موجب شدە
ان" bه معنای دفاع و پرداخت }ا bاز�رداخت شامل هí_نه ها و حق الو�اله  STان نما}م ("ج STاشد را جb ا برنامه د}گری{ Wilderness Kids Alexandria قانو�� در برنامه

ان خسارت مطالxات قصور شخص معاف را شامل � شود. این موارد جهت اجرا تا  STت و جoاهات عمدی، این توافق معافx£ف نظر از موارد قصور فاحش }ا اشî  .(است
حداïTÏ مجاز در قانون مد نظر قرار گرفته شدە است. 

خدمات �ارک م© و د}گر خدمات مشخص زم�Ề های عمو� قبول رZسک های غT̀ از رZسک های ذا�� }ا معافoت از مسئولoت قصور فاحش را مجاز ن داند. بنابر این، 
ل این نهادها اتفاق � افتد، قبول رZسک های تا حداïTÏ مجاز اجرا خواهد شد و ممکن است در موارد مشخ¦ محدود گردند.  �Tهای تحت کن �Ềت ها�² که در زمoبرای فعال

مفاد د}گر 
ا}ط پزش¹ }ا روا*شناخ�� در گذشته نداشته }ا در حال  e� کت کنندە ز_ر سن قانو�� هیچ e� ک پزشک و د}گر متخصصان پزش¹ تصدیق نمودە اند که من }ا{

_ــــح شدە اند. Wilderness Kids Alexandria حق  e¾¿ ه جز مواردی که در فرم سالمتb قرار دهد T̀ندار_م که مشارکت در این برنامه را تحت تاث �îحا
کت کنندە در  e� پزش¹ }ا روا*شناخ�� ، ا}ط جسما�� e� رnد � نما}م. هرچند، اoله صحت آن را تایoدینوسb دارد �امال بر این اطالعات اس£ناد نما}د و من

کت کنندە �S درنگ �ارکنان را آ�اە خواهد نمود.  من Wilderness Kids Alexandria و�}ا حامoان د}گر برنامه ها را مجاز  e� ،کند T̀ت تغیoخالل دورە فعال
کت کنندە ارائه }ا در_افت  e� ش و درمان معمول را برایÎت های پزش¹ از جمله آزماxی اضطراری، جرا¯ }ا د}گر مراق �Tسµ ،هoه جای تخلb دارم تا جا �

س نxاشد و �ارکنان را ملزم سازد تا �مک های اولoه و د}گر  �Tت های پزش¹ ثالث در دسxبروز کند که در آن مراق Ü{ا e� نما}د. آ�اە هستم که ممکن است
فته را ارائه نمایند که گهÛاە بنا bه صالحد}د خود bا bه �ارگT̀ی نT̀وی امدادی صحرا (Wilderness First Responder) }ا آموزش �مک های  e¾°روال های پ

اولoه صحرا (Wilderness First Aid) همراە 
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کت کنندە را  e� هb وطmت های پزش¹ را مجاز � دانم تا در صورت لزوم اطالعات پزش¹ م�xحا هر شخص ثالث ارائه دهندە مراق_î لهoدینوسb اشد. منb 
bا Wilderness Kids Alexandria، حا� برنامه های د}گر و� }ا د}گر پرسنل درما�� مxادله نما}د و پرسنل Wilderness Kids Alexandria را مجاز � 

اb Ëگذارد. من تایoد � نما}م که bدون  �Tه اشb عÇت های پزش¹ از این نxا ارائه دهندە مراقb کت کنندە را e� هb وطmدانم تا هر گونه اطالعات پزش¹ م�
کت کنندە  e� ¹ش � öTنه های پزش�¹دندان_íبرای پوشش ه �Òش¹ �ا � öTمه پزش�¹دندانoا د}گر افراد }ا نهادها از ب{ Wilderness Kids Alexandria هb 

¸
واµست¹

ش¹ که تحت پوشش بoمه نxاشد برعهدە اینجانب خواهد بود.  � öTنه های پزش�¹دندان_íاذعان � نما}م که پرداخت هرگونه ه �Ềبرخوردار هستم و همچن

افتمندانه Wilderness Kids Alexandria را ب÷ذیرم و از آن پT̀وی نما}م و ز_ر �ا  e� کت کنندە ز_ر سن قانو�� توافق � نما}م اصول و مقرارت e� من از طرف خود و
کت  e� حق دارد هر Wilderness Kids Alexandria کت کنندە }ا د}گر افراد را در خطر صدمه }ا مرگ قرار دهد.  آ�اە هستم که e� و مقررات � تواند �Ềگذاشت این قوان

کنندە ای را که مخل گروە و ناقض مقررات ا}م�� bاشد }ا در صور�� که رZسک برای خودشان }ا گروە bاشند را کنار bگذارد. من توافق دارم که در برابر خسارت ها�² شامل 
کت کنندە ز_ر سن قانو�� دلoل آن bاشoم مسئول هستم. Wilderness Kids Alexandria در  e� کت کنند�ان که من }ا e� ات، ابزارها، دارا�² ها }ا د}گر �T̀ه تجهb خسارت

کت کنندە که در اماÏن Wilderness Kids Alexandria }ا اماÏن د}گر برنامه ها نگهداری � شود مسئولی��  e� ¦ه متعلقات شخb برابر ز_ان، �قت }ا خسارت وارد
کت کنندە ز_ر سن  e� تواند هر زمان در جستجوی اقالم ممنوعه و د}گر موارد متعلقات من }ا � Wilderness Kids Alexandria ندارد. آ�اە هستم و توافق دارم که

قانو�� را bازرÕ کند. 

کت کنندە ز_ر سن قانو�� bا Wilderness Kids Alexandria، قراردادی }ا غT̀ از آن، تحت نظارت  e� اط من }اxه های ارتxتوافق � نما}م که این توافقنامه و تما� جن 
قوان�Ề و_رجی»xا bاشند îف نظر از "قوان�Ề تعارض" که ممکن است قوان�Ề حضورە قضا�² د}گر را مجری bداند. افزون بر این، هرگونه ط�ح دعوا، مoانجoگری، }ا داوری 

 Wilderness Kids اb ا هر برنامه د}گر }ا هر اختالف د}گری{ Wilderness Kids Alexandria کت کنندە }ا مشارکت در برنامه e� ت نامùا ثb طxاز }ا مرت eÕنا
اض bه محل ط�ح هرگونه دعوا، دادخوا¨،  �Tط از اع e� د وoدون قb ه طور فسخ نا�ذیر وb لهoدینوسb ه آن ارجاع شود. منb ا ط�ح }اo«ا}د در داد�اە و_رجیb Alexandria

دادرÕ حاصل از این قرارداد نامه در چن�Ề داد�اە ها�² و }ا این که هر گونه ط�ح دعوا، دادخوا¨ }ا دادرÕ در چن�Ề داد�اە ها�² در داد�اە نامناس�S مط�ح شدە îف 
نظر � نما}م و توافق دارم که هیچ دعوا }ا ادعای را اقامه ننما}م.   من bدینوسoله، تا حداïTÏ مجاز حسب قانون، از تما� حقوق برخورداری از دادرÕ توسط هoات 

منصفه در هر اقدام قانو�� برای اجرا }ا تفسT̀ مفاد این قرارداد }ا موارد د}گر مرتxط bا این قرارداد îف نظر � نما}م. 

ا}ط و ضواbط مندرج در این سند را مطالعه نمودم، درک کردم و  e� ا دقتb ،اشمb ر ز_ر سن قانو��nکت کنندە، و والد(ین) من }ا ��رست من، ا e� ،من
�ذیرفتم و اذعان � دارم که این توافقنامه برای من، وراث من، جا*شÄنان، نمایند�ان شخ¦ ماترک و تما� اعضای خانوادە من الزم االتxاع است. 

کت کنندە___________________________________     e� öنام چا�

کت کنندە:_____________________________________    تار_ــــخ _______     e� امضا

کت کنندە ز_ر سن قانو�� bاشد:  e� رnا
امضا �در }ا مادر� ��رست: _________________________________   تار_ــــخ  ______________    
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اعراض مسئولیت مربوط بھ ویروس کرونا / کووید-19 

سازمان بهداشت جها�� و_روس کرونای جد}د، کوو_د 19، را bه عنوان }ک بoماری فراT̀n جها�� اعالم کردە است. µ 19-COVIDسoار م¾ی گزارش 
ش و ابتال ناشناخته است اما این bاور وجود دارد که و_روس از  �Tت دا*ش پزش¹ در حال تحول است و روش های دقیق گسoشدە است. وضع

� در فاصله 6 فو�� از شخ¦  �Êد. تماس نزد}ک � تواند از قرار داشbش � }ا �Tگس fا فرد در برخوردهای نزد}ک و از راە قطرک های تنفb از راە تماس فرد
مبتال bه کo_Çد 19 برای دورە زما�� طوال�� }ا تماس مستقoم bا ترشحات عفو�� شخص مبتال bه کo_Çد 19 اتفاق افتد. کوو_د 19 از راە تماس bا سطÇح و 

اشoا آلودە و ح�� از راە هوا قاbل انتقال است.  ناقالن کوو_د 19 ممکن است *شانه ای نداشته bاشند اما همچنان µسoار م¾ی هس£ند. شواهد *شان دادە 
است که کوو_د 19 موجب بoماری های شد}د و bالقوە مرگxار 

}ا ح�� مرگ � شود. هم اÏنون هیچ درمان، مداوا }ا واÏسن �امال ا}م�� برای کوو_د 19 شناخته *شدە است. 

ش کo_Çد 19 در خالل مشارکت در فعالoت ها و خدمات bه عمل  �Tاقدامات پ°شگرانه را جهت �اهش گس Wilderness Kids Alexandria
کت  e� ت، ن تواند ضمانت کند کهbاb از این ،Wilderness Kids Alexandria .ماری فراهم ن°ستoی از وجود بT̀ا این حال، ام|ان پ°شگb آوردە است؛

کنند�ان در ج�_ان مشارکت در فعالoت ها، برنامه ها و�}ا خدمات Wilderness Kids Alexandria در معرض، ابتال }ا انتقال کوو_د 19 نخواهند بود. 

قبول رZسک: من هشدارهای bاال درmارە کوو_د 19 را مطالعه و درک نمودە ام. bدین وسoله رZسک ابتال bه کوو_د 19 را bه واسطه تصمoم bه 
مشارکت در فعالoت های Wilderness Kids Alexandria، برنامه ها و�}ا خدمات و فراهم کردن ام|ان مشارکت فرزند خود }ا ��رست را � �ذیرم. من از 

روی ارادە توافق دارم که تما� رZسک های ذکر شدە را تقxل نما}م و مسئولoت îف را bاbت هرگونه صدمه bه خود }ا فرزند���رست خود (شامل و نه 
محدود bه صدمه شخ¦، معلولoت }ا مرگ)، بoماری، خسارت، ز_ان، دعوی، مسئولoت }ا هر نÇع هí_نه ای که ممکن است از مشارکت در فعالoت ها، 

برنامه ها و�}ا خدمات Wilderness Kids Alexandria متحمل bا موجب گردم را � �ذیرم. 

اعراض از دادخوا¨�مسئولoت: من bدینوسoله برای هم°شه از حق خود برای اقامه دعوی علoه Wilderness Kids Alexandria و صاحxان آن، 
ش کوو_د 19 مرتxط  �Tدر معرض، ابتال و�}ا گس � �Êا قرار گرفb اطxماموران، ��رستان، مدیران، مقامات، معتمدین، نمایند�ان، �ارمندان }ا د}گر نمایند�ان درارت

bا مشارکت فرزند���رست خود در فعالoت ها، برنامه ها و�}ا خدمات Wilderness Kids Alexandria ابراء و اعراض � نما}م. من آ�اە هستم که این 
� دارا�² }ا هر نÇع ز_ان د}گر  �Êماری }ا از دست رفoه معنای اسقاط حق خود برای اقامه دعوی است شامل آس°ب های شخ¦، مرگ، بb اعراض از حق

ان خسارت خواە شناخته شدە }ا ناشناخته، پ°ش بی�� شدە }ا پ°ش بی�� *شدە  STه، ادعای قصور و اسقاط هرگونه دعوا�² برای جb است، شامل و نه محدود
bاشد. 

انتخاب قانون حا%م: من آ�اە هستم و توافق � نما}م که قانون و_رجی»oا بر این قرارداد مجری خواهد بود. 

من تمامی مفاد این سند اعراض را bه دقت خواندم و �امال درک کردم و آزادانه و آ�اهانه رZسک را �ذیرفتم و حقوق خود را که مرتxط bا مسئولoت های 
}ادشدە در bاال است را از خود ساقط نمودم. 

کت کنندە____________________________________________     e� öنام چا�

کت کنندە: __________________________________    تار_ــــخ  __________     e� امضا

کت کنندە ز_ر سن قانو�� bاشد:  e� رnا
امضا �در }ا مادر� ��رست: __________________________________   تار_ــــخ  __________    
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رضایت بھ افشای اطالعات شخصی 

کت کنندە") }ا  e�" ،ــــح شدە در ز_ر (در هر دو مورد_ e¾¿ ت هایoا، فعالb طxکت کنندە مشارکت کنندە در و }ا داوطلب مرت e� من، دا*ش آموز و }ا
، درک � کنم و اذعان � دارم که Wilderness Kids Alexandria، مدیران آن، �ارکنان، ماموران،  کت کنندە ز_ر سن قانو�� e� والد و }ا ��رست قانو��
داوطلxان، نمایند�ان، معتمدین، پoمان|اران و تمام افراد }ا نهادهای د}گر مرتxط bا آن (جمعا "Wilderness Kids Alexandria" نامoدە � شوند) ممکن 

کت کنند�ان bاشند، که نام آنها، تصÇ_ر، صدا، و� }ا داستان شخ¦ گردآوری شدە در ج�_ان }ا در ارتxاط  e� ارەmه افشای اطالعات شخ¦ درb است ما}ل
، آ�ا¨ جامعه و دال}ل  bا مشارکت در فعالoت b Wilderness Kids Alexandriaا هدف پرو�وزال های �مک ماà و د}گر حما}ت های ماà، موارد تxلoغا��

های رسانه های اجتماb) Óه عنوان نمونه، [ای»ستاnرام، ف°س بوک، تÇ_ی�T و غT̀ە] را شامل شود. من  �Tسµ هb ه اشخاص ثالث، شامل و نه محدودb ،د}گر
آ�اە هستم که برای رضا}ت bه افشای اطالعات شخ¦ فرزندم }ا ��رست الزا� ندارم. همچن�Ề آ�اە هستم که هر زمان � توانم bا اطالع کت�b Sه مدیر 

اجرا�Wilderness Kids Alexandria ² از رضا}ت خود îف نظر نما}م. 

bا آ�ا¨ �امل و مالحظه موارد }ادشدە در bاال، من Wilderness Kids Alexandria را مجاز � دانم تا از تصÇ_ر، صدا، نام و�}ا داستان گردآوری 
کت کنندە ز_ر سن قانو�� در ج�_ان }ا در ارتxاط bا مشارکت در هرگونه فعالoت Wilderness Kids Alexandria }ا مواردی که bه ش|ل  e� شدە من }ا

، چا�ö }ا *سخه  د}گری bه Wilderness Kids Alexandria ارائه شدە بهرە مند شود و از این تصÇ_ر، صدا، نام و�}ا داستان در هر قال�S شامل و_دئو�²
ون¹o که Wilderness Kids Alexandria برای انجام این مامور_ت از جمله استفادە در تارنما }ا مراÏز رسانه های اجتماb Óه ش|© که مناسب bداند  �Täال

استفادە کند.  

کت کنندە  ________________________________________     e� öنام چا�

کت کنندە:  __________________________________________    تار_ــــخ  ____________     e� امضا

کت کنندە ز_ر سن قانو�� bاشد:  e� رnا
امضا �در }ا مادر� ��رست: _________________________________________   تار_ــــخ __________________________ 
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