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Date: 29/10/2019 

 

ADNOC Schools’ Publications/Social Media/Local, 

National or International Media - Parent consent for 
use of student photographs and video footage  

 

 

Dear Respectful Parent, 

Kindly be informed that during your child’s time at our school 

we may wish to publish photographs or film footage of school 

activities that involve your child. The purpose of this is to 
celebrate our good news stories, student achievements and 

our schools’ events and activities with you, our parents, and 
with our community.  

The images and film footage may be used on our official social 
media channels, our website, our school newsletters, school 

display boards, or for educational use.  

These communication tools will provide a place where parents 

can actively follow their child’s progress. Students will also 
benefit as their class activities and achievements are captured 

on our official social media channels for posterity.  

For additional benefits please see page 2 of this consent form.  

From time to time, our school may also be visited by the 

media to take photographs or film footage of a high profile 
event such as a visiting dignitary or a notable school-wide 

celebration. Students will often appear in these images, which 

may appear in local, national newspapers, International or 
even on televised news programs.  

 

Conditions of Use: 

 All photography or filming will only take place with 

the permission of the Principal and under appropriate 

teacher supervision. 
 No personal contact details or full name of any 

student will be used to accompany our photographs 

or film unless express permission of the parent is 
obtained. 

 We will never use potentially embarrassing, 

distressing or culturally insensitive images and 
images will not be associated with distressing or 

culturally insensitive issues. 

 
 

 29/10/2019 التاريخ

 

منشوووو اد مووودا ك اساول الوووصل  ال وا ووو   الموضوووو   
تعهووود - العصلموووو االج مصعي الووصل  االعوولم الم أووو   ا 

 الووووصال االموووو  ملووو ردام الووووو  اللوتوت ا وووو  ال  وووصد 
 اللوديو لأ لب 

 

 
 الي األم  الم   م السود 

 
ي ف / ابنتكاالوقات المدرسية إلبنكخالل نود أن نفيدكم علماً أنه في 

 و/أو لقطات فيلممدرستنا ، قد نرغب في نشر صور فوتوغرافية 
الغرض من ذلك أن . ابنك/إبنتك لالنشطه المدرسية التي تشمل 

حداث الوإنجازات الطالب وا النشرات االخبارية المدرسيةتوثيق 

  .ومع مجتمعنا ابنائنامعكم ومع  المدرسيةنشطه األو
 
 

يمكن استخدام الصور ولقطات األفالم علي قنواتنا الرسمية لوسائل 

التواصل االجتماعي ، أو موقعنا الكتروني ، أو نشرتنا االخباريه 
 المدرسية ، أو لوحات العرض المدرسية ، أو لالستخدام التعليمي. 

 
قدم نشاط تان يتابعوا  ياء االمورالولمكانا  ستوفر أدوات االتصالوتلك  

أطفالهم. سيستفيد الطالب أيضا من االنشطه الصفية واإلنجازات 

التي يتم التقاطها علي قنواتنا الرسمية لوسائل االعالم االجتماعية 
 لألجيال التالية. 

من نموذج  2للحصول علي مزايا اضافيه ، يرجى االطالع علي الصفحة 
  .الموافقة هذا

من قبل وسائل  م زيارة المدرسةيتومن وقت ألخر ، يمكن أيضا ان 

لحدث بارز مثل  و/أو لقطات فيلم االعالم للتقاط صور فوتوغرافية 
شخصيه زائره أو احتفال بارز علي مستوي المدرسة. وغالبا ما يظهر 

الطالب في هذه الصور ، التي قد تظهر في الصحف المحلية أو الوطنية 
 المتلفزة.حتى علي البرامج االخباريه العالمية  ، أو 

 
 

 

 :ش اط االل ردام

  قاطه إلت سيتم  و/أو لقطات فيلمجميع التصوير الفوتوغرافي

 .باذن من المدير وتحت اشراف المعلم المناسب

 
  لن يتم استخدام اي تفاصيل االتصال الشخصية أو االسم

ما لم يتم و/أو لقطات فيلم الصور  فيالكامل ألي طالب 
 ولياء االمور.الحصول علي اذن صريح من ا

 

 حساسة لمحزنة أو غير لن نستخدم أبدا الصور المحرجة أو ا
المشاكل المحزنة أو مرتبطة بحالة الصور  لن تكون و تراثياً 

 .تراثياً غير الحساسة 
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After having read and understood the conditions of use 
above, please tick one of the boxes below to indicate if you 

give your permission to take photographs and/or film footage 

featuring your child. Please note, answering “no” may result 
in your child not being able to participate in certain events.  

This form is valid for the period of time your child attends the 

school and in perpetuity. 

Why use Social Media? 

 Share your child’s achievements and memories with 

family whether locally or on the other side of the 

world. 

 Promotes and encourages children to be part of their 

school community 

 Allows schools to celebrate student’s examination 

results. E.g. IGCSE, HSD, MAP 

 Builds your child’s confidence and their self-esteem, 

encourages them to be independent learners 

 Allows you to include their achievements in university 

& college application using hyperlinks 

 Track your child’s progress throughout their time at 

school. 

 
 

Please sign one of the options:  
 
Please sign next to your preference:    

 
Yes, I give permission....................................................... 

 

No, I do not give permission................................................... 
 

Student Name…………..………………………………………………….... 

 
Student ID NO. ……………………………………………………………… 

 
Student Grade/Section (eg.6A)……………………………………….... 

 
Parent / Guardian full name …………………………………………….. 

 

Parent / Guardian Signature:  …………………….……………………. 
 

 
Date:        /            /         

 

وفهم شروط االستخدام أعاله ، يرجى وضع عالمة علي  اإلطالعبعد 

أحد المربعات أدناه لالشاره إذا كنت تعطي اذنك للتقاط الصور و/أو 

لقطات فيلم يضم طفلك. يرجى مالحظه ان الرد علي "ال" قد يؤدي 

 من المشاركة في احداث معينه.  ابنك/ابنتكإلى عدم تمكن 

 

التي يلتحق فيها طفلك بالمدرسة هذا النموذج صالح للفترة الزمنيه 
 والي األبد.

 

 الصل  االعلم االج مصعو  ؟ اس ردملمصذا 
 

  وذكرياته مع العائلة سواء محليا أو  ابنك/ابنتكمشاركه إنجازات

 .علي الجانب اآلخر من العالم

 علي ان يكونوا جزءا من مجتمعهم  الطالبويشجع ا حفزي

 .المدرسي

  بنتائج امتحانات الطالب. علي يسمح للمدارس باالحتفال

 .IGCSE, HSD, MAP سبيل المثال

 واعتزازه بنفسه ، ويشجعه علي ان يكون  ابنك/ابنتك يبني ثقة

 .متعلما مستقال

 ا في تطبيق الجامعة والكلية /إنجازاته ضميسمح لك ب

 .باستخدام االرتباطات التشعبية

  طوال وقته في المدرسة ابنك/ابنتكتتبع تقدم. 
 

 

 
 ال وقوع عأى احد الروص اد ي جى

 

    انب اختياراتكم:الرجاء التوقيع بج

 

 ............................................................. نعم ، اعطي االذن 

 
 ................................................................ال ، ال اعطي االذن

 
 ........................................................................اسم الطالب

 

 ..……………………………………………………………………رقم الطالب
 

 .……………… السادس االساسي أ(علي سبيل المثال ) لطالبل الصف/ الشعبة
 

 ............................................. :/الوصيولي االمراالسم الكامل 

 
 ........................................................./الوصيولي االمرتوقيع 

 
 

  التاريخ:         /        /         م
 

 


