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  : در�وا�ت ��� ھز��� ��ھ�ر در د����نGT 2در�وا�ت 

 )GBS/ GTS(  

�� �ر �ود �� ���� %ردد) ھ�#("!ط ز�  "ر�� 'رای �را)'ت �ر

  *ط)� ا�ن در�وا�ت را �� د'�ر �در�� �&و�ل دھ�د!

  ا��,��ب / ا��,����ن �رای 'رز�د �ود

�واد%�:��م ,�                  

�م:�                  

              �3س:              /�ر01 /و.د:

���ن / �3ک ,'�1,:�                  

�س در :ورت �ر8ش):              �د �8/� / �7ل:��ره />;ن (/��              

  در�وا�ت ��� ھز��� ��ھ�ر دار�م.

�ر ,واھران و 'رادران �و?</ر در ��واده، �1زان درآ�د و ���ھ�ر '�C/8 '� 'زر%� ,� ���1زان در:دی E8م "رد از ��D ھز1
� ھز1�� �ردا,ت �� �ود، دارد. E�  8ن �را)'ت �� 'رای آ

�ده ��ری 'ر ا8�س >��ن در ?�ر?وب وظ1;� ھ'��H��ب / ا1�H��ت �ر' 13ا1J3اط �Kده ارا���ون �Eر�1، آ�وط '� �را1ط )
  ا)/:�دی ,ود ھ8/م/ھ1/8م.

�ر ا��س درآ�د ���واده، ��05 4ر'� �ر ا��س �2ررات �واھران و �رادران �و�01ر در �ن  ��ا��,��ب / ا��,����ن   
  درآ�د ���ت).�را>�ت، در�وا�ت ��� ھز��� دار�م (�د�ن �ر��ب ���زی �� ���ر �دارک و اط:�9ت �ر�وط �� 

  

ا��,��ب / ا��,����ن �ر ا��س درآ�د ���واده در�وا�ت ��� ھز��� دار�م. درآ�د ��ھ���� �&���� =ده ا��,��ب /   
  ا�ر ا�ت ��:ا��,����ن �ر ا��س 'رم "�?��ن درآ�د ��و�ط ���واده"، �ر

    1ورو             

1�ت 'ر در.���، %واھ� ��ر"ر� ���1.�1�ت 'ر درآ�د 8.���واده"، %واھ� �آ�د ا"راد دارای رو�و�ت �دارک �ر'وط� �1و8ت �ده ا�د ("رم "/11Mن درآ�د �/و8ط ,
  در1�"/�).�Nل آزاد، %واھ� اداره ��ر1�'� 'رای �زا1�ی 

�د �� ���وار ز�د%� �, D1 در �� ��� "رز�داH��واده ھ8/�د (در ا1��ل "رز�دی �� 'رای او در,وا8ت داده  -ا"راد ز1ر OJو ,��
�ش �ردا,ت �� �ود،  وا*د��=�ن'� ھ�راه  - �� �ود M� ���د و 'را�1�ن ھز1�� ���ی دC1ر ز�د%� H در �� ��و �1ز 8�1ر "رز�دا

��واده '� 87�  ب �� آ1�د.):Hزء ,

از �ود��ن �� در��'ت ھز��� �را>�ت �A   ��ر�@ �و*د  ��م
، Cر���ری �ودک GBS ،GTS=ود* (

  ، �را>�ت روزا��)KiTa=�ر�وار، 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

    .* رو�و=ت �دارک �را>�ت �Cو�ت =ده ا�د

  

  

  2ادا�� در :;�7         1:;�7 
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  �ذ�رات:
�در8ت در'�ره ��ت J3ھ� دار1م �� اط��ن آ%'��H��ب / ا1�H��زات ھ8/�د و �� ا1H��ول ���د1ق "ر1'<�ری :��واد%� از �درآ�د و �را1ط ,

�8ت �ورد 'رر�8 )رار >���ن ��ت ارا�K �ده ھر زJ31م �� اط��ن �� دا'��H��ب / ا1�H��Hر '� �س %ر"/ن ��D ھز1�� %رد�د. ا1��د �/وا
  %1ر�د.

�1<� درآ�د ارا�K �ده در '�S در ط� 8�ل /1:7>� '1ش از �C�/11Nر ��د 1� D1 ,واھر 1� 'رادر �و?</ر '� 8ن �را)'ت �8/>زم % 15ھ
�Hدد ��D ھز1�� را 'دھ1د. �'8�7��� /وا�1د در,وا8ت  ��  �ردا,ت ھز1�� 'ر8د 1� از آن ,�رج �ود، �

�ھ�ر �ورد ا8/;�ده )رار �� %1ر�د و �1ش "رض اJط�ی ��D ھز1�� ھ8/�د. ر18د%�� ��7�8'� ھز1��ت :ر"� 'رای J3ر  ا1ن اط' �E�'� آ
�ده  13و  1ا8�س '�دھ�ی ��'ورگ '� ھ�راه '�د  98از ��ون �دارس ھ��ده 2)�7�"ظت از داده ھ�ی �دارس، :ورت ��  1از � ����آ11ن 

�ی E�,'س ز1ر��ھ�ر '� �K8ول اداره ]ذا,وری �در�8، 'ر ا8� ���� در'�ره �1زان ��D ھز1� 1از '�د  1از ',ش  13و  1%1رد. اطJ3ر8
�ده ��ده  14��ت در'�ره داده ھ�ی ذ,1ره �ده از طر1ق د"/ر �در�8 در  1و J31رد. اط% ���'ورگ :ورت �7�"ظت از داده ھ�ی ھ��ون �(

� �ذ1ر"/� �� �و�د.H��ت ھم در آJ3و اط ��ی ا:3ح داده ھE/81رد. در,وا% ��  ا,/1�ر )رار 

�1ن �� �ود.O/ �O��ت ارا�K �ده، '� اJ3ل 'ودن اط��  :7ت و �

  

�'ورگ، �ورخ�              ھ
�ت)�O7 ی "رد دارای�O��ر01، ا/)  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 �7;:2  


