
 

 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
  

 

 زبان کے جائزے کیلئے اظہار رضامندی

 

 
 _________________بچے کی تاریخ پیدائش:  ____________________________بچے کا نام: 

 

بارنے ہاگے کے اہم ترین فرائض میں سے ایک یہ فرض ہے کہ بچوں کو ایک بھرپور اور رنگا رنگ لسانی 

ے قابل ہونے کیلئے بارنے ہاگے کو یہ علم ہونا ماحول مہیا کرے۔ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے ک

ضروری ہے کہ ہر بچہ اپنی لسانی نشوونما میں کس سطح پر ہے۔ کچھ بچوں کے سلسلے میں جانچ 

  11 §کیلئے باقاعدہ ٹیسٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی جانچ 'فرد کی تفصیالت کے قانون' 

وتی ہے۔ لہذا اس کیلئے تحریری رضامندی حاصل کرنا کے تحت ہ 9اور    8 §، دیکھیئے  a حرف 

 ضروری ہے۔

 

رضامندی کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ والدین/سرپرستوں کو مطلّع کیا گیا ہو اور انہوں نے 

رضامندی دی ہو۔ یہ ضروری ہے کہ معلومات واضح ہوں اور دستخط کرنا لوگوں کی مرضی پر منحصر 

 ہو۔ 

 

سے آپ کو کسی بھی وقت اپنے بچے کے بارے میں رجسٹر کی جانے والی  ماں یا باپ کی حیثیت

 معلومات سے آگاہ ہونے کا حق حاصل ہے۔

 

اظہار رضامندی اور جانچ کے نتائج کو ہر بارنے ہاگے بچے کی فائل میں محفوظ طریقے سے رکھے گا۔ 

ئریکٹ واسطہ ہو۔ والدین ڈا ان کاغذات تک صرف ان لوگوں کو رسائی حاصل ہو گی جن کا بچے کے ساتھ

 کی تحریری اجازت کے ساتھ جانچ کے نتائج دوسرے اداروں کو دیے جا سکتے ہیں۔

 

میں/ہم اس پر رضامند ہوں/ہیں کہ میرے/ہمارے بچے کی زبان کی باقاعدہ جانچ کے سلسلے میں بارنے 

 LOV 2000-04-14) 'ہاگے کو جو ذاتی تفصیالت مہیا کی جائیں، وہ ان پر 'فرد کی تفصیالت کے قانون

nr. 31 Lov om behandling av personopplysninger)  حرف  § 9حصہ اول اور    8 §، دیکھیئے a ،

 کے مطابق کارروائی کر سکتا ہے۔

 Ja/ ہاں□   /Nei نہیں□ 

 

میں/ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت رضامندی منسوخ کرنا ممکن ہے۔ دوسری صورت میں رضامندی 

 ہاگے چھوڑنے تک مؤثر رہے گی۔بچے کے بارنے 

 

 

 ___________________________مقام/تاریخ: 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 سرپرستوں کے دستخط


