
االتفاق العام للترصيح والتنازل عن املسؤولية

تقديرًا ملؤسسة »منح الدنيا بأرسها لألطفال«، وهي رشكة غري ربحية بوالية فلوريدا )يُشار إليها اختصاًرا باسم GKTW( – والتي تكفل لطفيل القارص

 وأشقائه الُقّص:

الشقيق رقم 1:  

األخ رقم 2:  

األخ رقم 3:  

األخ رقم 4:  

األخ رقم 5:  

الفرصة لتحقيق أمنية وارد رشحها فيام ييل:

 عطلة مجانية تستمر أسبوًعا يف وسط والية فلوريدا مبا يشمل الدخول إىل املتنزه، ووجبات الطعام اليومية، والسكن والرتفيه لدى قرية GKTW )والتي يُشار إليها باسم 

»األمنية«(، وأية زيارات إضافية للمتابعة )والتي يشار إليها بشكل إجاميل باسم »األمنيات«(، والسامح يل أيًضا ولطفيل القارص واملرافقني له من األشقاء الُقّص )املشار إليهم 

بشكل جامعي باسم »أرستنا«( لدخول وزيارة واملشاركة يف األنشطة يف واحدة أو أكرث من املنشآت الرتفيهية، أو الحدائق العامة، أو املرافق التي تعود ملكيتها أو يخضع 

تشغيلها أو إدارتها إىل GKTW )ويشار إليها باسم »املرافق«(، وتقديرًا لألخطار املحتملة التي قد تتعرض لها أرستنا طوًعا أو يف معرض املشاركة يف أي من األنشطة املتعلقة 

بتلبية األمنيات أو ما كان خالف ذلك يف املرافق، والتي قد تشمل – عىل سبيل املثال ال الحص – املشاركة يف النشاط البدين سواًء كان شاقًا أو غري شاق، والتعرض للمواد 

الخطرة والعنارص الخطرة، واملواد املثرية للحساسية وغريها من املواد التي قد تكون ضارة أو خطرة، والتعرض للحيوانات، سواء الربية والداجنة، واملشاركة يف أي نشاط آخر 

ميثل جزء ال يتجزأ أو يرتبط بشكل عريض بتحقيق األمنيات أو دخول املرافق أو زيارتها،

أنا/نحن املوقعون أدناه،

ويل األمر/الويص عىل الطفل 1: 

ويل األمر/الويص عىل الطفل 2: 

باألصالة عن أنفسنا، وعائلتنا فإننا نوافق عىل ما ييل: 

1.   التصف عىل أساس من املعرفة وبشكل طوعي ومبطلق حريتي، لنفيس، ولطفيل وأشقائه وألفراد أرستنا، ولكل من يخلفنا، وكل من ميثلنا وينوب عنا عىل أساس شخيص 

واملكلفني بالتصف بالنيابة عن أي من أفراد أرستنا، بتقديم إعفاء وتنازل وتخليص تام من أي وجميع املطالبات والطلبات وأسباب الدعاوى، والقضايا املتعلقة بحقوق 

امللكية أيا كان نوعها أو طبيعتها، والتي تنشأ نتيجة ملشاركتي يف أي أنشطة تتعلق بتلبية األمنيات، سواًء كانت متعلقة أم ال بالسفر إىل أو من أي من املرافق، والتي قد 

 ،GKTW وأي من الرشكاء واملديرين واألعضاء واملسؤولني واملديرين واملوظفني أو وكالء يف GKTW تنشأ منها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر أو أرضار قد تعود عىل

وكذلك جميع الرشكات واملؤسسات ذات الصلة والتابعة ملؤسسة GKTW، باإلضافة إىل جميع املتطوعني وغريهم من األفراد املرتبطني بتلبية األمنيات )وينسحب عليهم 

مصطلح »األطراف املعافني«(، مبا يشمل دون أي تحديد أيًا مام سبق ذكره والذي قد ينشأن عن اإلهامل )بسيطًا كان أو جسياًم( لألطراف املعافني.

2.   أتحمل عن علم جميع املخاطر الكاملة – التي قد أتعرض إليها بنفيس أو من خالل طفيل وأفراد أرستينا اآلخرين وكل من يخلفهم واملمثلني الشخصيني واملكلفني بالتصف 

بالنيابة عنهم – املتعلقة باإلصابة مبرض أو إصابة أو أذى لنفيس، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحص، وقوع وفاة أو إصابة، أو غريها من الحوادث التي قد متسسني 

أو متس مقتنيايت، سواء كانت هذه املخاطر ُمالزمة أو عرضية ملامرسة األنشطة املتصلة بتحقيق األمنيات أو ال، أو كانت تتعلق بالسفر أو التواجد يف املرافق أو حولها.

3.  وباألصالة عن نفيس وطفيل القارص وغريه من أفراد أرستنا وكل من يخلُفنا، واملمثلني القانونيني، واملمثل الشخيص، أو املكلفني بالتعامل بالنيابة عنا، من تاريخ هذا االتفاق، 
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مناذج األرسة
To be completed on behalf of the Wish Child  

and household family including parents/guardians (1 of 3)
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وإىل األبد، فإننا نعفي إىل أقىص حد يسمح به القانون، ونربئ ذمة وساحة جميع األطراف املعافني عن أي إصابة أو وفاة أتعرض لها بنفيس أو طفيل أو أي فرد آخر من 

أفراد أرستنا، مبا يف ذلك الوفاة الناتجة عن سفرنا إىل أو من املرافق، أو التواجد يف أو حول املرافق، ومشاركتي أنا وأرسيت يف أي أنشطة تتعلق بتلبية األمنيات سواًء كانت 

تتم يف أي من املرافق أو ال، وسواًء كانت اإلصابة ناتجة عن اإلهامل أو بفعله )بسيطًا كان أو جسياًم( من طرف أي من األطراف املعافني، أو بفعل التصف أو التخاذل 

عن التصف من جانب األطراف املعافني.

4.   يف حال إقدامي أنا أو أي طرف يخلُفني، أو أي ممثلني شخصيني أو مكلفني بالتعامل باسمي )أو أي قارصين أو غريهم من أفراد أرستنا(، عىل رفع أي دعوى ضد أي 

من األطراف املعافني نتيجة ألي رضر يلحق يب أنا نفيس أو بأوالدي القارصين أو أي فرد من أفراد أرستنا، أو ما قد يلحق مبمتلكاتنا، نتيجة ملشاركتي يف أي من األنشطة 

املتصلة بالوفاء باألمنيات، أو نتيجة لسفر أرستنا من أو إىل أو تواجدنا داخل أو حول املرافق، فإنني أوافق يف هذه الحالة، باألصالة عن نفيس وأطفايل القارصين وأرستنا 

وكل من يخلفنا، واملمثلني القانونيني لنا واملكلفني بالتصف نيابًة عنا، نوافق مبوجبه عىل دفع جميع تكاليف هكذا دعوى – مبا يف ذلك دون أي حد – رسوم املحاماة أو 

تكاليف أو نفقات يتكبدها األطراف املعافون.  

5.   باألصالة عن نفيس وطفيل القارص وغريه من أفراد أرستنا أو كل من يخلفنا، أو املمثلني الشخصيني لنا، أو أزواجنا، أو أحفادنا، أو املكلفني بالتصف بالنيابة عنا، فإننا نوافق 

عىل عدم مقاضاة أو رفع أي دعوى، أو مطالبة، أو تقديم مسببات للدعوى )قضائية أو شبه قضائية(، والدعاوى يف حقوق امللكية أيا كان نوعها أو طبيعتها، بشكل مبارش 

.GKTW أو غري مبارش، ضد أي من األطراف املعافون أو الناشئة عن تلبية األمنيات من جانب

6.   باألصالة عن نفيس وعائلتي، فإنني أقر وأوافق عىل أنني قد قرأت وفهمت أحكام هذا االتفاق للتصيح العام والتنازل عن املسؤولية، وأنني قرأت جميع املواد املقدمة 

أو التي أتيحت يل فيام يتعلق باألمنيات واملرافق. أتعهد وأقر بأنني حاصل عىل حقوق األبوة/األمومة القانونية الالزمة لتقديم التصيح والتنازالت بالنيابة عن أوالدي 

القارصين كام هو محدد أعاله فيام يتعلق مبشاركتهم يف األمنيات. وقد أتيحت يل الفرصة لالستفسار بشأن املخاطر املرتبطة بأي أنشطة تتعلق بتحقيق األمنيات. أوافق 

عىل أنه قد أتيحت يل الفرصة للتشاور مع مستشاري القانوين بشأن هذا التصيح. أتفهم أنه باستثناء ما يتعلق بتنفيذ هذا االتفاق للتصيح العام واإلعفاء من املسؤولية، 

فإن األطراف املعفاة لن تسمح يل وال لطفيل أو غريه من أفراد أرستنا اآلخرين أو أي من الضيوف باملشاركة يف أي أنشطة تتعلق بتلبية األمنيات. كام أوافق رصاحة عىل 

أن املقصود من رشوط وأحكام هذا االتفاق العام للتصيح والتنازل عن املسؤولية هو أن تكون واسعة وشاملة وفًقا ملا يسمح به قانون فلوريدا. 

7.  باألصالة عن نفيس وعائلتنا، فإنني أوافق عىل الدفاع عن، وتعويض GKTW وإبراء ذمتها هي واألطراف املعفاة من وضد أي وجميع الخسائر أو األرضار الناجمة عن أو 

املرتبطة بأي أفعال أو امتناع عن فعل أُقْدم عليه بنفيس أو من خالل عائلتنا يف معرض االنخراط يف أي أنشطة تتعلق بتلبية األمنيات أو االنتقال بأي شكل إىل املرافق. 

8.  باألصالة عن نفيس وعائلتنا، فإنني أوافق عىل أن يخضع هذا االتفاق للتصيح العام والتنازل عن املسؤولية لقوانني والية فلوريدا وأن يؤول يف ضوئها. ويف حال رفع 

أي إجراء قانوين أو دعوى أو قضية نتيجة ألية مسألة أو شأن قد يؤثر عىل هذا االتفاق للتصيح العام واإلعفاء من املسؤولية، يكلف الطرفان محاكم الوالية واملحاكم 

الفيدرالية يف مقاطعة أسوال بوالية فلوريدا، باعتبارها صاحبة االختصاص الصحيح والجهة املختصة بالنظر يف تلك اإلجراءات. 

(التوقيع عىل الصفحة التالية)

ةرسألا جذامن
 (2 of 3)



ةرسألا جذامن
 (3 of 3)

إشهاًدا ملا تقدم، يعتمد الطرفان املوقعان أدناه ويقدمان هذا االتفاق العام للتصيح واإلعفاء من املسؤولية يوم ______________، من عام ___02. 

  

رمألا يلو وأ دلاولا

  

العنوان: 

الهاتف: 

الربيد اإللكرتوين:  

 

رمألا يلو وأ دلاولا

  

العنوان: 

الهاتف: 

الربيد اإللكرتوين:   

WITNESS

اكتب االسم واضًحا

اكتب االسم واضًحا

اكتب االسم واضًحا

التوقيع

التوقيع

التوقيع
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