"حتی په جګړه کې  ،ژوند پرمخ ځي"
د عکاسۍ د نندارتون غوښتنليک
تخلص:

نوم :
جنسيت:

ښځينه

نارينه

د

تذکری

شميره:
د

بريښناليک:

تليفون

شميره:
د زيږون نيټه:

اصلی واليت :

اوسنی

اوسنی پته:

موقعيت:
تاسو عکسونه کوم ډول تعقيب کوئ؟
اماتور

مسلکي

تاسو کوم ډول عکاسي کوئ؟

تاسو د عکس اخيستلو څو کاله تجربه لرۍ ؟
له  1څخه تر  3کلونو پورې
له  3څخه تر  5کلونو پورې
له  5کلونو څخه ډير

هغه څه چې تاسو دغه نندارتون ته د راجستر کولو لپاره هڅوی ،په مهربانۍ سره تشريح کړئ؟

د رضايت پاڼه :
مهرباني وکړئ الندې معلومات په دقت سره ولولئ .بيا د چاپ کيدلو نه وروسته د قلم په مرسته بشپړ نوم ،
السليک او د استولو نيټه وليکئ .پاڼه د ښه کيفيت سکن کيدو څخه وروسته د نورو يادوشوو فايلونو سره
يو ځای النديني برېښناليک ته وليږئ:
submit@afghanistanpa.org
د دغه پاڼې په استولو سره زه ډاډ ورکوم چې په دې سند کې چمتو شوي معلومات زما او زما کار په اړه دقيق
دي اوپه سمه توګه وړاندې شوي .په دغه اساس:
 .1زه په بشپړه خوښه منم چې د استول شويو عکسونو ملکيت او د نشر حق ماته اړوند دئ  ،يا که ګډ
کار وی ،د مقابل لوری اجازه له ځان سره لرم.
 .2زه په خپله خوښې سره تصديقوم چې زه په لفظي يا ليکل شوی بڼه د هغه کسانو اجازه له ځانه سره
لرم چی په دغه عکسونو کی انځورل شوی دي .او په همدی توګه دا اجازه ددی خلکو نه لرم چې که
چېری ددوی عکسون ه غوره کېږي هغه به په فزيکي او مجازي ډول په دغه نندراتون کی کارول کېږي.
 .3زه موافق يم چې د په نندارتون کی د عسکونو د غوره کېدو په صورت کې دا غوښتنليک علني کړای
شي.
 .4زه موافق يم چې زما غوښتنليک د پورتنيو شرايطو په نه پوره کيدو سره لغوه شي..
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