
 وزارة رعایة األطفال والعائالت 
 ) DCFالترخیص بشان االفصاح عن المعلومات (إلى وزارة رعایة األطفال والعائالت (

 ) DCF)- 2131 (Tوزارة رعایة األطفال والعائالت (
 (مراجعة)  3/2022 

 
 أرخص   أنا، أسفلھ  

 (االسم األول واألخیر للشخص الذي یمنح الترخیص) 
 

 األول واألخیر والعنوان ورقم الھاتف للشخص أو المؤسسة أو المنظمة التي توجد السجالت / المعلومات في حوزتھا) (االسم 

 / أو مساعد المدعي العام بصفتھ الممثل القانوني للوزارة   ) وDCFباالفصاح إلى وزارة رعایة األطفال والعائالت( 
 

 ) الذي یتلقى) DCFالھاتف لموظف وزارة رعایة االطفال والعائالت ((االسم األول واألخیر والعنوان ورقم 

 المعلومات / السجالت المتعلقة ب: 

 
 (االسم األول واألخیر وتاریخ میالد الشخص صاحب السجل) 

 
 نوع السجالت المطلوب االفصاح عنھا (حدد كل ما ینطبق):

إیضاحات   مدرسیة   طبیة  سیكولوجیة  طب نفسیة 

 ال یمكن أن یتضمن طلب إیضاحات بشأن عالج نفسي طلب أي سجالت أخرى)   (ملحوظة: أدویة عالج نفسي بشان 

 آخر (وضح من فضلك): . 

 

 أرخص باالفصاح تحدیدا عن المعلومات الحساسة التالیة من سجلي: 
 بشأنھا)(وقع أدناه لإلفصاح عن أي نوع (أنواع) من المعلومات الحساسة التي تمنح الترخیص 

تعاطي المخدرات (الكحول / المخدرات) المعلومات السریة  
المتعلقة بفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز األمراض  

 ً  المنقولة جنسیا
 االختبارات الجینیة 

 
لقضایا األحداث بما في ذلك الشھادات وتقدیم  الغرض من الترخیص / اإلفصاح: یشمل تخطیط الحالة واالستخدام في جمیع اإلجراءات في المحكمة العلیا 

 السجالت المتعلقة بخدمات حمایة الطفولة. 
 

 تشمل طبیعة ومدى المعلومات التي سیتم الكشف عنھا السجل بأكملھ ما لم یتم تحدید خالف ذلك أدناه: 
 
 
 

 
 

 إلغاؤه ستنتھي صالحیة ھذا الترخیص في غضون عام واحد، ما لم یتم 
 

 سنة واحدة اعتبارا من الیوم  -أدخل تاریخ انتھاء الصالحیة 
الحاالت التي یك ون فیھا الكشف عن  أدرك أن رفض التوقیع على نموذج الترخیص ھذا لن یؤثر على حقي في الحصول على الخدمات الحالیة والمستقبلیة، باستثناء 

) أو مستلم الترخیص   DCFالسجالت المطلوبة ضروریا للخدمات. أدرك أیضا أنھ یجوز لي إبطال ھذا الترخیص عن طریق إإشعار وزارة رعایة األطفال والعائالت (
)) لن C.G.S. 17a-28(kكتیكت (المسمى كتابةً. لن ینطبق إبطال ھذا الترخیص على أي سجالت تم الكشف عنھا قبل إبطالھ. بموجب القوانین العامة لوالیة كونی

اء ما ینص علیھ  تكون المعلومات التي تم الكشف عنھا بموجب ھذا الترخیص موضوع إعادة الكشف عنھا  من قبل المتلقي دون تترخیص منفصل لھذا الغرض باستثن
 القانون المذكور. 

 
 

 توقیع الشخص الذي یمنح الترخیص باإلفصاح أو الممثل المفوض                                                        التاریخ

 ضع عالمة في المربعات أدناه إذا كان ھذا النموذج قد تم التوقیع علیھ من قبل شخص آخر غیر صاحب السجل:  

 آخر (وضح من فضلك):         بل المحكمةالوصي المعین من ق               المحامي                  ولي األمر/ الوصي                     



  سریة سجالت الطب النفسي و/ أو تعاطي المخدرات و/ أو الكحول وفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز مطلوبة ولن یتم نقل أي معلومات من ملحوظة:
واللوائح   368xو  899cھذه السجالت المحددة إلى أي شخص آخر دون موافقة أو ترخیص مكتوب بموجب القوانین العامة لوالیة كونیتیكت، الفصول 

. تحظر ھذه القوانین متلقي السجل من القیام بأي إفصاح إضافي دون موافقة خطیة محددة من الشخص الذي یتعلق بھ السجل. ترخیص  CFR 2 42ِلفیدرالیة ا
 عام بالكشف عن ھذه المعلومات غیر كاف لھذا الغرض. 


