
 )Celiaسيليا (سنة كمستخدم لخدمة الكتب الصوتية  15الطفل تحت سن  انتساب

 ذلك تنتج سيليا األدب وتوزعه بشكل يمكن الوصول إليه، بما في. التي تدعم المساواة في القراءة والتعلم ةسيليا هي خدمة خبيرة في األدب والنشر المتوفر
  تحت إشراف وزارة التعليم والثقافة. كتب الصوتية وكتب برايل وذلك بالتعاون مع المكتبات والناشرين. تعمل سيلياال
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 معلومات للوالدين أو أولياء األمر

 ) آالف الكتب الصوتيةCeliaيوجد لدى خدمة الكتب الصوتية المجانية سيليا (

ركيز أو إعاقة التعلم وصعوبة التوالقراءة والكتابة عسر يمكن أن يستفيد من الكتب الصوتية كافة األشخاص الذين يعانون مثالً من 
 الكتب العادية أو قراءتها.التعامل مع مما يصعّب من إعاقة أخرى بصرية أو ذهنية أو 

كافة ل مدرسيةالإن خدمة الكتب الصوتية سيليا مجانية كلياً. تحتوي هذه الخدمة على آالف الكتب لألطفال والشباب والكتب 
 .المستويات

 ن يمكن الحصول على الكتب الصوتية؟من أي

) أو من الخدمة Pratsam Reader-sovellusبواسطة تطبيق پراتسام ريدر (إّما يمكن استعارة الكتب الصوتية واالستماع إليها 
 يالخدمة سيلكمستخدم سب ت). يحصل الطفل على رمز الدخول للبديلين عندما ينCelianet-verkkopalveluالشبكية سيليانت (

  للكتب الصوتية.

 .www.celianet.fi/ohjeetتجدون تعليمات الستعارة الكتب واالستماع إليها من الخدمة الشبكية سيليانت على الرابط: 

 معلم االحتياجات الخاصة الطفل بخدمة الكتب الصوتية سيلياسجل ي

المعلم بتسجيل الطفل في خدمة الكتب الصوتية سيليا. يمكن أن تُعطى الموافقة قيام يجب على ولي األمر أن يعطي موافقته على 
  أو شفهياً. بواسطة هذه االستمارةإما 

 خدمة سيليا.أو ل يمكن أيضاً التوقف عن استخدام خدمة الكتب الصوتية سيليا بواسطة اإلبالغ عن ذلك للمدرسة أو للمكتبة العامة

  huoltajille-www.celia.fi/tietoaالكتب الصوتية سيليا على الرابط: يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من خدمة 
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 موافقة ولي األمر

يعطي ولي أمر الطفل بواسطة هذه االستمارة موافقته على أن يقوم معلم االحتياجات الخاصة أو مهني المكتبة العامة بتسجيل 
  يا. نرجوكم أن تملؤا االستمارة باألحرف الالتينية.لسنة من العمر كمستخدم لخدمة الكتب الصوتية المجانية سي 15طفله تحت سن 

                :اسم الطفل

                :لقب الطفل

 جنس آخر ذكر أنثى :جنس الطفل

        :الرقم الوطني للطفل (رقم كيال)

عسر القراءةسبب  التعلمصعوبة   يتعلق بالبصر  :  ال أريد أن أذكر سبب آخر 

                 :عنوان الطفل

               :اسم ولي األمر

               :هاتف ولي األمر

              :البريد اإللكتروني لولي األمر

پراتسام ريدرإلى سيليانت أو رموز الدخول إليه البريد اإللكتروني الذي تُرسل   

ةالخاصاالحتياجات لمعلم لبريد اإللكتروني ل  لبريد اإللكتروني لولي األمرل    

      :للبريد اإللكتروني للطفل، العنوان 

 الموافقات

.أوافق على قواعد استعمال خدمة سيليانت وأؤكد أن الطفل مخول حق استعمال الخدمة   

 أقر بأنني أعرف أن جزءاً من عالقة التعامل مع خدمة سيليا هو جمع ومعالجة البيانات الشخصية لي وللطفل الذي

  .)www.celia.fi/tietosuoja( سيليابيانات وذلك حسبما هو وارد في فقرة حماية  ى أمرهأتول

. يمكنك أن تطلع على استعاراتك السابقة عندما تسمح بحفظ تاريخ االستعارة.في المنظومة فظ تاريخ االستعارةيُح   

وتستعمل بياناتك الشخصية وبيانات الطفل الذي تتولى أمره وذلك ألغراض التسويق  تجمع سيليا ،بموجب موافقتك

  المباشر. تعني عبارة التسويق المباشر تسويق خدمات سيليا بالبريد اإللكتروني.

 توقيع ولي األمر      المكان والزمان

               


