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 ٢٠١٩ژانویە  ١.٠نسخە  

 اطالعات در مورد بررسی اطالعات شخصی بە ساکنین کمپ پناهندگی 
 

 کدامیک از اطالعات شخصی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟

کە با اسکان دادن شما مرتبط میباشد. این اطالعات ، شما ظاهر شود ی، ممکن است اطالعات شخصاسکان دادندر مصاحبە 

 ١شخصی توسط ارگانهای دولتی در نروژ در رابطە با اسکان دادن شما مورد بررسی قرار میگیرد. 

 

 اطالعات زیر توسط ما بررسی خواهد شد: 

 شرایط ویژە باید بە هنگام اسکان دادن مورد توجە و مالحظە قرار بگیرد •

 شما یزبان مادرزمان و آدرس و  •

 اولویت زبان ترجمە •

 

 زمانی کە برای اسکان دادن الزم باشد، این اطالعات زیر نیز ممکن است مورد بررسی قرار بگیرد:

 یمنشاء قوم •

 یو وابستگ  یمذهب دیعقا •

 کیفری میجراسوابق  •

 شرایط تندرستی •

 یتیجنس تیو هو گرایش جنسیمانند  تیجنس شرایط •

 

نشان  نیا .دینامە را امضا کن تیرضا کی دیبا م،یرا پردازش کنتندرستی شما  طیاطالعات مربوط بە شراقرار باشد گر ما 

با دیگر ارگانها تقسیم کنند و همچنین میتوانند این شما را  یاطالعات بهداشت ،یبهداشت پرسنلکە  دیکنیدهد کە شما موافقت میم

 کارکنان کمپ پناهندگی میتوانند در مورد این موافقت نامە شما را یاری رسانند.اطالعات را مورد بررسی قرار بدهند. 

 

 چرا ما اطالعات شخصی شما را بررسی میکنیم؟

شما را  رین طریق و طبق نیازهای اسکان دادن شما بتوانیمما اطالعات شخصی شما را مورد ارزیابی قرار میدهیم تا بە بهت

 ییما فقط در صورت عدم توانااسکان دهیم. این اطالعات شخصی شما فقط در این رابطە مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

اطالعات  یا مشکالت دیگر تندرستی، کە برای محل زندگیتان میتواند الزامی و ضروری باشد، ،یمشکالت رفتار ایو  دیشد

 .میکنیرا پردازش م شما یبهداشت

 

 ما این اطالعات شخصی را با کی بە اشتراک خواهیم گذاشت؟ 

ت شخصی مرتبط را با بعد از مصاحبە اسکان دادن کمپ پناهندگی )کە زیر مجموعە ادارە مهاجرین میباشد( میتواند اطالعا

و بخشداری استان و بخشداری محل زندگی بە اشتراک بگذارد. بە اشتراک گذاشتن اطالعات از طریق  IMDI ،NAVادارات 

 صورت میگیرد.و بخشداری  IMDiانجام میگیرد یعنی جایی کە این تعامل بین  IMDinettیک سیستم دیجیتالی بنام 

 

 ٢سال از تاریخ اسکان دادن شما حذف و پاک خواهیم کرد.  ١٥ما این اطالعات را حداکثر پس از 

 

 با احتــــرام 

 

 ادارە مدیریت تنوعات و پذیرش

 

 ______________________  
، ٨دە نامە مقررات در مورد رسیدگی اطالعات شخصی مابخش اول حرف د و آئین ٢٥( مادە introduksjonslovenاین مسئلە در قوانین آشناسازی ) ١

 گنجاندە شدە است.
 بخش دوم. ١٦( مادە introduksjonslovenنامە رسیدگی اطالعات شخصی مطابق با قوانین آشناسازی )طبق آئین ٢

 


