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Class:

 

School of Doha
www.psischool.qa

THE GIFT 
OF A 

LIFETIME!

Address: 46, AlKhudari street (810),Bin Dirham (25), AlMansoura Area P.O Box 47021  I Doha I Qatar.
Contact: 00974-4032 2422, 00974-7707 8282

Website: www.psisd.com.qa
Email: info@psisd.com.qa

Parent Signature:

Parent’s Name:

Date:

PARENTAL CONSENT FORM 
FOR PHOTOGRAPHS/PUBLISHED NAMES 

-
During your child’s stay at PSI School we may wish to take photographs of ac vi es that involve your child. 
The photographs may be used for displays, publi on  and social media by us. 
Photography or filming will only take place with the permission of the Head of School, and under appropriate 
supervision. When filming or photography is carried out by the news media, children will only be named if 
there is a p ular reason to do so (e.g. they have won a prize), and home addresses will never be given out. 
Images that might cause embarrassment or distress will not be used nor will images be associated with material 
or issues that are sensi ve. Before taking any photographs of your child, we need your permission. 

Please below, sign and date the form and return it to the school. 

                 
consistent with the above.

                 
consistent with the above. 
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مدرسة ب�لنج سيزون الدولية بالدوحة

اسم التلميذ:

الصف الدراسي:

اسم و� ا�مر:

توقيع و� ا�مر:

Dالتاريخ: DM MY Y

منوذج موافقة الوالدين
للتصوير / ا�سماء املعلنة

أثناء إقامة طفلك � مدرسة برلني سيزون العاملية قد نرغب � التقاط صور فوتوغرافية ل�نشطة التي يشارك فيها طفلك. وميكن 
استخدام الصور للعرض، واملنشورات (النشرة ا¨خبارية والصحف واجملالت) ووسائل ا¨عالم االجتماعية من قبلنا. التصوير الفوتوغرا� 

أو التصوير لن يتم إال بإذن من مدير املدرسة، وحتت إشرافه. عندما يتم التصوير أو التصوير من قبل وسائل ا¨عالم لن يتم تسمية 
ا�طفال إال إذا كان هناك سبب معني للقيام بذلك (على سبيل املثال، حصلوا على جائزة)، والعناوين املنزلية لن تعطى أبدا. 

الصور التي قد تسبب احلرج أو الضيق لن تستخدم أو تكون مرتبطة مع املواد أو القضايا احلساسة. قبل التقاط أي صور لطفلك، نحن 
بحاجة إÆ إذن منك.

يرجى ملء املعلومات أدناه، وتوقيع النموذج مع التاريخ وإعادته إÆ املدرسة.

أعطي موافقتي على نشر صورة / اسم طفلي وتعليقاته �غراض مبا يتفق مع ما سبق.                            نعم -  

ال أسمح بنشر صورة / اسم طفلي والتعليقات ل�غراض مبا يتفق مع ما سبق.                            ال -  
                 

 

 

 

  

   

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

www.psischool.qa

THE GIFT 
OF A 

LIFETIME!

Address: 46, AlKhudari street (810),Bin Dirham (25), AlMansoura Area P.O Box 47021  I Doha I Qatar.
Contact: 00974-4032 2422, 00974-7707 8282

Website: www.psisd.com.qa
Email: info@psisd.com.qa

مدرسة ب�لنج سيزون الدولية بالدوحة

اسم التلميذ:

الصف الدراسي:

اسم و� ا�مر:

توقيع و� ا�مر:

Dالتاريخ: DM MY Y

منوذج موافقة الوالدين
للتصوير / ا�سماء املعلنة

أثناء إقامة طفلك � مدرسة برلني سيزون العاملية قد نرغب � التقاط صور فوتوغرافية ل�نشطة التي يشارك فيها طفلك. وميكن 
استخدام الصور للعرض، واملنشورات (النشرة ا¨خبارية والصحف واجملالت) ووسائل ا¨عالم االجتماعية من قبلنا. التصوير الفوتوغرا� 

أو التصوير لن يتم إال بإذن من مدير املدرسة، وحتت إشرافه. عندما يتم التصوير أو التصوير من قبل وسائل ا¨عالم لن يتم تسمية 
ا�طفال إال إذا كان هناك سبب معني للقيام بذلك (على سبيل املثال، حصلوا على جائزة)، والعناوين املنزلية لن تعطى أبدا. 

الصور التي قد تسبب احلرج أو الضيق لن تستخدم أو تكون مرتبطة مع املواد أو القضايا احلساسة. قبل التقاط أي صور لطفلك، نحن 
بحاجة إÆ إذن منك.

يرجى ملء املعلومات أدناه، وتوقيع النموذج مع التاريخ وإعادته إÆ املدرسة.

أعطي موافقتي على نشر صورة / اسم طفلي وتعليقاته �غراض مبا يتفق مع ما سبق.                            نعم -  

ال أسمح بنشر صورة / اسم طفلي والتعليقات ل�غراض مبا يتفق مع ما سبق.                            ال -  
                 

 
                                     

 

 

 

.
School 

www psisd.com.qa

Nurturing 
Excellence

 
                                     

 

 

 

.
School 

www psisd.com.qa

Nurturing 
Excellence

Address: 46, AlKhudari street (810),Bin Dirham (25),AlMansoura Area P.O Box 47021  l Doha l Qatar.
Contact: 00974-4032 2422, 00974-7707 8282    Email: admission@psisd.com.qa

Website: www.psisd.com.qa


