معلومات للآابء خبصوص التعامل مع الصور وا ألفالم يف رايض ا ألطفال التابعة مجلعية بيت ا ألطفال
][Kinderhaus e. V.
حرضات الآابء ا ألعزاء
بصفتمك أأولياء أأمور فأأنمت مسؤولون يف املقام ا ألول عىل احلفاظ عىل احلقوق الشخصية ألطفالمك .عند تواجد أأطفالمك يف روضة
ا ألطفال تكون لك من ’’الرعاية’’ و’’واجب امحلاية’’ من مسؤولية روضة ا ألطفال ،وذكل يعين بأأن املسؤولني الرتبويني يكونون
ملزمني ابحلفاظ عىل احلقوق الشخصية ألطفالمك.

وذلكل نعلممك بكيفية قيام بيت ا ألطفال ] [Kinderhaus e. V.بضامن تكل الرعاية:

مبدئي ًا ال يقوم املسؤولون الرتبويون بأأخذ صور فوتوغرافية ألطفالمك أأو تصوير أأفالم هلم يف أأوضاع قد ختدش خصوصيهتم ،مفثل
هذه التسجيالت غري مسموح هبا أأساس ًا داخل رايض ا ألطفال التابعة مجلعية بيت ا ألطفال.
تبقى صور ا ألنشطة اخلاصة بأأطفالمك يف روضة ا ألطفال.
ويمت وضع الصور عىل سبيل املثال داخل احملافظ اخلاصة بأأطفالمك.
ميكن اس تخدام الصور الإمتام القصص الرتبوية والتعلميية اليت يكتهبا املدرسون لطفلمك.
ميكن من خالل الصور توثيق أأنشطة ا ألطفال يف اإطار املشاريع الرتبوية اليت تقوم هبا روضة ا ألطفال.
ميكن عرض الصور يف املعارض اليت تقام داخل روضة ا ألطفال حىت تمتكنوا من الاطالع بشلك واحض عىل العمل الرتبوي.
كام ميكن كذكل عرض الصور وا ألفالم يف أأمس يات أأولياء ا ألمور اليت ينظمها لمك املسؤولون الرتبويون.
وذلكل فاإنه يمت ختزين بياانت الصور وا ألفالم لهذا الغرض فقط وال خترج خارج روضة ا ألطفال.
يف حال أأراد املسؤولون الرتبويون نرش بعض الصور أأو مقاطع أأفالم خارج روضة ا ألطفال فهم حباجة اإىل املوافقة الكتابية للآابء
عىل ذكل .يف حال اكن حق احلضانة مشرتاك بني ا ألبوين مفن الالزم احلصول عىل املوافقة الكتابية مهنام سو ًاي.
مينع عىل املتطوعني واملتدربني التعلمييني اس تخدام الهواتف احملموةل والهواتف اذلكية خالل فرتات العمل.
ونرجو منمك كآابء عدم اس تخدام الهواتف احملموةل والاكمريات والهواتف اذلكية خالل تواجدمك يف روضة ا ألطفال وذكل حفاظ ًا
عىل مصلحة أأطفالمك ،وذكل أأيضا خالل احلفالت واملناس بات املقامة يف روضة ا ألطفال.
يف حال أأردمت ابلرمغ من ذكل أأخذ بعض الصور ألطفالمك مع أأطفال أآخرين فاملرجو مراعاة أأنه ال حيق لمك نرش تكل الصور.
وتقوم مديرة لك روضة أأطفال عند بداية الس نة ادلراس ية ابإعالم لك الآابء خبصوص التعامل مع هذه الوسائط ،كام يقوم لك
واحد من املسؤولني الرتبويني واملتطوعني واملتدربني التعلمييني إابعالممك هبذا اخلصوص.
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