
 

Permission Letter for Publication of Students’ Work or Photograph on Class Dojo and school Websites 

Dear Parents/Legal Guardians,  

 

Permission requested to allow staff to take photographs of students during school activities and 

displays of student work. 

If photographs are taken, this would be for the sole purpose of educating students, promoting the 

school, or promoting public education. We are also seeking your permission for the school to publish 

photographs and/or samples of your child’s work on our Facebook page and on the school’s website. 

If you give your permission, the school may publish photographs of your child and/or samples of work 

done by your child in a variety of ways. The publications could include, but are not limited to, school 

newsletters (online and in hard copy), school Internet or Internet websites, and local newspapers. If 

published, third parties would be able to view the photographs and work of the student. 

If you sign the attached form it means that you agree to the following: 

1. The school is able to publish photographs of your child and samples of your child’s work as many 

times as it requires in the ways mentioned above. 

2. Your child’s photograph may be reproduced either in colour or in black and white. 

3. The school will not use your child’s photograph or sample of your child’s work for any purpose 

other than for the education of students, or for the general promotion of public education and 

the school. 

Any photographs taken by the school will be kept for no longer than is necessary for the above-

mentioned purposes and will be stored and disposed of surely. 

Whilst every effort will be made to protect the identity of your child, Edison International Academy 

cannot guarantee that your child will not be able to be identified from the photograph or work. 

If you agree to permit the school to take photographs of your child, and to publish photographs of your 

child, or samples of your child’s work, manner detailed above, please complete the consent form. 
      

This consent, if signed, will remain effective until such time as you advise the school otherwise. 

 

 

 

Consent Form for Publication of Students’ Work or Photographs 

I agree, subject to the conditions set out above, to the taking of photographs of my child during school 

activities, to be used by the school in educating students and promoting the school and public 

education. I also agree to the publication of photographs or samples of work of my child. I will notify the 

school if I decide to withdraw this consent. 

Student’s Name: ________________________________________ Student’s Class:_______________ 

Signature of parent/guardian: ______________________________ Date: ______________________ 

Comment: _________________________________________________________________________ 

 

 



 

 على تطبيق الكالس دوجو و مواقع المدرسةغرافية وخطاب إذن بنشر عمل الطالب و الصور الفوت

 أولٌاء األمور األعزاء...

نطلب اإلذن للسماح بإلتماط صور للطالب أثناء األنشطة المدرسٌة و عرض أعمال الطالب من للسٌاسة المتبعة بمدرستنا، ٌجب ان وفماً 

 لِبل موظفٌنا.

كمانسعى أٌضاً للحصول على إذنن للسماح بنشر . للتعلٌم العامب او التروٌ  للمدرسة أو و هو تعلٌم الطالمعٌن سٌكون هذا لغرض 

 لمدرستنا.صور/أو عٌنات من عمل طفلن على صفحتنا على الفٌسبون و على مولع الوٌب 

نشر، سٌكون باستطاعةالمدرسة نشر صور لطفلن و/أو عٌنات من أعمال طفلن بطرق متنوعة. ٌمكن أن فً حال الموافمةعلى إذن ال

و  وٌب للمدرسةموالع البر اإلنترنت و نسخ ورلٌة مطبوعه(، ٌشمل النشر على سبٌل المثال ال الحصر: النشرات اإلخبارٌةللمدرسة )ع

 الصحف المحلٌة. 

 عند التولٌع على النموذج المرفك، فهذا ٌعنً موافمتن على ما ٌلً:

 المدرسة لادرة على نشر صور لطفلن و عٌنات من أعماله عدة مرات عند الحاجة بالطرق المذكورة أعاله. -1
 ٌمكن إعادة انتاج صور طفلن إما باأللوان أو باألبٌض و األسود. -2

 تستخدم المدرسة صور طفلن أو عٌنات من أعماله ألي غرض بخالف تعلٌم الطالب أو التروٌ  للمدرسة أو التعلٌم العام. لن -3

 ، و سٌتم تخزٌنها و التخلص منها بالتأكٌد. لن ٌتم االحتفاظ  بأي صور التمطتها المدرسة لمدة أطول من الالزم لألغراض المذكورة أعاله

عدم التعرف على طفلن ال تستطٌع أكادٌمٌة إدٌسون انترناشٌونال ضمان و لكن إلى جانب ذلن سٌتم بذل كل الجهد لحماٌة هوٌة طفلن، 

أعماله بالطرٌمة  من الصور أو العمل. إذا كنت موافك على السماح بإلتماط صور فوتوغرافٌة لطفلن و نشر صوره أو عٌنات من

 المفصلة أعاله، برجاء إكمال نموذج الموافمة. 

 ستظل هذه الموافمة سارٌة المفعول لحٌن اخطار المدرسة بخالف ذلن. 

____________________________________________________________________________ 

 نموذج الموافقة على نشر صور الطالب أو أعمالهم

أوافك، وفماً للشروط الموضحة أعاله، على التماط صور لطفلً أثناء األنشطة المدرسٌة، لتستخدمها المدرسة فً تعلٌم الطالب و تعزٌز 

 المدرسة و التعلٌم العام.

إخطار المدرسة إذا لررت الرجوع عن لراري و سحب هذه كما أوافك أٌضاً على نشر صور أو عٌنات من أعمال طفلً. و سألوم ب

 الموافمة. 

 

 الصف:________________________                   اسم الطالب/ة: _________________________ 

 تولٌع ولً األمر/الوصً:___________________                    التارٌخ: ________________________

 ___________________________________________________________________مالحظات:___


