
 
 للكشف عن االسم والمعلومات الشخصیة لآلخرین -نموذج موافقة 

 (یرجى الطباعة أو الكتابة مع ترك سطر التوقیع)

 __________________________________________________________________________ االسم:

 _______________________________________ اسم المدرسة أو المؤسسة األخرى التي تم رفع ھذه الشكوى ضدھا:
______________________________________________________________________________ 

یطلب ھذا النموذج تحدید ھل یجوز لمكتب الحقوق المدنیة أن یشارك االسم والمعلومات الشخصیة األخرى عندما یقرر أن القیام بذلك  •
 كوى وإیجاد حل لھا.سیساعده في عملیة التحقیق في الش

على سبیل المثال, كي یقرر مكتب الحقوق المدنیة ما إذا كانت المدرسة متحیزة ضد ھذا الشخص أم ال, عادة ما یحتاج ھذا المكتب إلى كشف  •
ومات في ھذا اسم ھذا الشخص والمعلومات الشخصیة المتعلقة بھ إلى العاملین بالمدرسة للتحقق من الوقائع أو الحصول على مزید من المعل

الصدد, وعند قیام المكتب بذلك, فإنھ یبلغ جمیع الموظفین بحظر جمیع أشكال االنتقام من ھذا الشخص والمصاحبین لھ,  كما یكشف المكتب 
 اسم الشخص والمعلومات الخاصة بھ أثناء إجراء المقابالت مع الشھود والمشاورات مع الخبراء.

مدنیة بالكشف عن االسم أو المعلومات الخاصة األخرى كما ھو موضح أعاله, فقد یقرر المكتب في حالة عدم السماح لمكتب الحقوق ال •
إغالق ملف الشكوى إذا حدد أنھ من الضروري اإلفصاح عن االسم أو المعلومات الشخصیة لتسویة الشكوى الخاصة بما إذا كانت المدرسة 

  متحیزة ضدك أم ال.

الحقوق المدنیة, یجوز للمكتب اإلفصاح عن معلومات معینة خاصة بالشكوى إلى الصحافة أو الرأي العام, ومن  في حالة رفع شكوى إلى مكتب مالحظة:
لقھا أو ھذه المعلومات اسم المدرسة أو المؤسسة أو تاریخ تقدیم الشكوى أو نوع التحیز المضمن في الشكوى أو تاریخ تسویة الشكوى أو رفضھا أو غ

المكتب لھذا القرار أو غیر ذلك من المعلومات المتعلقة بھا, ولن تشمل المعلومات التي یفصح عنھا المكتب إلى الصحافة أو  السبب الرئیسي وراء اتخاذ
 الرأي العام اسمك أو اسم الشخص الذي تقدم الشكوى بالنیابة عنھ.

 التعاون مع أنشطة تحقیقات المكتبیلزمك مكتب الحقوق المدنیة بالرد على طلبھ الخاص بالكشف عن المعلومات, فقد یتسبب اإلخفاق في  مالحظة:
 في غلق ملف الشكوى. وقراراتھ

 

 یرجى التوقیع في القسم أ أو القسم ب (ولیس كالھما) ثم الرجوع إلى مكتب الحقوق المدنیة:

 بة عن نفسك, ینبغي علیك التوقیع على ھذا النموذج.في حالة رفع الشكوى نیا •

 في حالة رفع الشكوى نیابة عن شخص آخر, یوقع الشخص اآلخر على ھذا النموذج. •

عاًما أو شخص ال یتمتع باألھلیة القانونیة, یجب أن یوقع والد ھذا الشخص أو الوصي  18حالة رفع الشكوى بالنیابة عن قاصر أقل من  في  استثناء:
 انوني علیھ على ھذا النموذج.الق

 في حالة رفع الشكوى بالنیابة عن فئة من األشخاص ولیس شخًصا بعینھ, ینبغي علیك التوقیع على ھذا النموذج. •

لى أن یقوم مكتب الحقوق المدنیة بالكشف عن ھویتي (وھویة طفلي القاصر الذي یتم رفع الشكوى نیابة عنھ) إلى اآلخرین لدعم المكتب ع أوافق -أ
 ممارسة أنشطة التحقیق واإلنفاذ.

__________________________________    _________________ 
 التاریخ         التوقیع

 أو

وأتفھم أن القیام  افق أن یقوم مكتب الحقوق المدنیة بالكشف عن ھویتي (وھویة طفلي القاصر الذي یتم رفع الشكوى نیابة عنھ) إلى اآلخرین,ال أو -ب
 ك قد یترتب علیھ إغالق المكتب لملف الشكوى الخاصة بي.بذل

__________________________________    _________________ 
 التاریخ         التوقیع

أو الوصي القانوني علیھ,  وینطبق ھذا اإلقرار على ھویة األفراد فحسب وال  والد ھذا الشخص أقر تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین بأنني الشخص المذكور أعاله, وفي حالة رفع الشكوى نیابة عن طفل قاصر, أقر بأنني
 یمتد إلى أي من المطالبات المقدمة في الشكوى.
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