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Dear Parents, 
  
Good day to you. 
   
Please find below a consent form to show your child(ren)’s work, photos, and to feature them in school videos 
on the school website, Facebook page and Instagram. 
  
Please only reply back if you DO NOT GIVE PERMISSION to include your child(ren) in any of the school 
audiovisual activities. 

  
Child Work: 
On behalf of my child, I grant the school non-exclusive worldwide license to use any of my child’s work or visual 
imagery that the school may choose to submit in any medium that they choose (audio/written/visual). I 
understand this means that the school may produce/publish materials in any medium for training, promotional 
or other purposes related to the school. 
 
I also note that these materials maybe modified, translated or changed in other ways to meet the school needs. 
I understand that all names/ information that may lead to the identification of my child or the school will be 
removed. 
 

On behalf of my child, I do not give permission to the school to submit my child’s work in any medium 
to the school organization for the purposes described above. 

  
Child’s Audiovisual Imagery: 
I give permission to the school to reproduce the photographic and video & images of my child in whatever 
medium described above. I understand these images will be taken under the control of the school. The Identity 
of my child will not be revealed. 
 

I do not give permission to the school to reproduce photographic and video images of my child. 
Therefore I request my child not be included in any activity that will be photographed/videoed for the 

school. 
  
 

Student Name : __________________________  Grade : _____________________________________  
 
Parent Signature : _________________________________  Date: ______________________________ 
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 السادة أولیاء األمور/

  
رسة علي الفیسبوك و مرفق ادناه خطاب الموافقة علي عرض أعمال و صور الطالب علي الصفحات الخاصة بالمدرسة مثل الموقع االلیكتروني و صفحة المد

 االنستجرام. 
  

 بنشر أي صور او أعمال لطفلك فقط.  للمدرسة عدم السماححالة  في  یرجي الرد علي الرسالة
 

 لطالب: عرض أعمال ا
ھم أن ھذا یعني أن المدرسة قد في أي من المواقع الخاصة بالمدرسة. و أف  نشرھا أمنح المدرسة ترخیًصا الستخدام أي من أعمال طفلي أو صوره التي قد تختار المدرسة 

أو   المادة الترویجیة أو غیرھا من األغراض المتعلقة بالمدرسة. وأالحظ أیًضا أن ھذه المواد قد تم تعدیلھا  تنشر مواد العلمیة او أعمال الطالب ألغراض التدریب أو 
 المعلومات التي قد تؤدي إلى تحدید طفلي أو المدرسة ستتم إزالتھا.  تُرجمت أو تغیرت بطرق أخرى لتلبیة احتیاجات المدرسة. أدرك أن جمیع األسماء /

  
 الستخدام أعمال طفلي بأي في أي جھة أو نشرھا . ال أعطي إذنًا للمدرسة        

 
 :السمعیة والبصریة الطالبصور 

الخاصة بالمدرسة. أنا أفھم سیتم التقاط ھذه الصور تحت رقابة المدرسة. أعطي اإلذن للمدرسة الستخدام الصور الفوتوغرافیة و الخاصة لطفلي و نشرھا في الصفحات 
 لن یتم الكشف عن ھویة طفلي. 

 
 الستخدام صور لطفلي. لذلك ، أطلب عدم إدراج طفلي في أي نشاط یتم تصویره / تسجیلھ بالفیدیو للمدرسة. ال أعطي اإلذن للمدرسة     

   
 

 __________  الصف : _____________________________  اسم الطالب : ______________ 
 

 ع ولي األمر : ______________________   التاریخ : ___________________________ قیتو

 

 


