معلومات للذین سیقومون بتسجیل مؤهالتهم
هذه معلومات لك بإعتبارك مقيم ف مرکز الستقبال لتأهیل ودمج الالجئی ( )integreringsmottakوستقوم بتسجیل
المعلومات حول مؤهالتك.
يعد تحدید المؤهالت ً
جزءا من المحتوى اللزام رلبنامج الدوام الكامل ،وجزء من االتفاقية الخاصة بالقامة ف مرکز الستقبال
لتأهیل ودمج الالجئی .يجب عليك تسجيل مؤهالتك ى
حت تحصل عىل أفضل إرشاد ممكن فيما يتعلق بالتعليم والعمل ف
ر
البوي ج ،ولك یکون بالمکان تقديم برنامج معدل بدوام كامل لك .سيكون لعدم التسجيل عواقب عليك وعىل وفائك لشوط
ً
اتفاقية القامة ف مرکز الستقبال لتأهیل ودمج الالجئی .قد يؤثر عدم التسجيل أيضا عىل جهود  IMDiليجاد بلدية إسکان
مناسبة لك.

لماذا من المهم أن تسجل مؤهالتك؟
يوجد ف البوي ج العديد من الدوائر العامة ى
الت تعمل عىل إرشاد الناس حول التعليم والتدريب والعمل .إنهم بحاجة إىل معلومات
حول مؤهالتك لرشادك بأفضل طريقة ممكنة.
إذا تم منحك ترصي ح إقامة وتقرر إسکانك بمساعدة من الجهات العامة ،فإن المعلومات حول مؤهالتك ه أحد العوامل العديدة
ى
الت تأخذها  IMDiف االعتبار عند اختيار بلدية مناسبة لسکانك فیها.
ً
سيتم الحقا استخدام المعلومات المتعلقة بمؤهالتك لتوفب إرشاد مهت مکیف لك ولتحدید الهدف النهائ لك ومحتوی ال ربنامج
والبنامج التمهيدي.
بدوام کامل ر

الساس القانوئ لمعالجة معلوماتك
لقد وقعت عىل اتفاقية للمشاركة ف برنامج بدوام كامل كمقيم ف مرکز الستقبال لتأهیل ودمج الالجئی .لتحقيق الغرض من هذه
االتفاقية ،فإنە من الرصوري تسجيل المعلومات حول مؤهالتك .يشكل تنفيذ هذه االتفاقية الساس القانوئ لمعالجة المعلومات
الخاصة بك .ويتبع من المادة  ، 6رقم  1حرف  bف الالئحة العامة لحماية البيانات أنه ُيسمح بمعالجة البيانات الشخصية عندما
يكون ذلك ض ً
وريا للوفاء باتفاقیة تمت مع الشخص المسجل.

معلومات حول نطاق التسجيل
عند تسجيل مؤهالتك ،ال يتم جمع المزيد من المعلومات عنك ر
أكب مما يتم جمعه عن الشخاص الذين حصلوا عىل ترصي ح
القامة والذین عىل هذا الساس يحق لهم وواجب علیهم أن یقوموا بتسجيل مؤهالتهم.
يمكن للشخص الذي يرشدك أثناء التسجيل إدخال تفاصيل ف الحقول المخصصة إلدخال النص الحر لتكملة المعلومات ى
الت
تسجلها ف کومباس  .Kompassوف حقول النص الحر  ،يقوم المرشد فقط بإدخال معلومات إضافية للنقاط ى
الت تجدها ف
كومباس.
ما ه المعلومات الخاصة بك ال ىت تسجل ف كومباس:
 الجنسية والجنس والعمر اللغات ىالت تتقنها
 التعلیم المدرس  /التعلیم ما بعد المدرسخبة المهنیة
 ال رى
ى
 ما ه النشطة الت کنت تمارسها والت لها صلة بالتعليم والعمل اهتماماتك -رغباتك فيما یخص التعليم والعمل

من هم الذین یمکنهم الوصول إىل المعلومات ى
الت تسجلها؟
ً
مدیریة الدماج والتنوع ( )IMDiه المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بمؤهالتك .قامت  IMDiأيضا بتخزين اسمك ورقم
 DUFالخاص بك ،ى
حت نتمكن من التعرف عىل معلوماتك.
ستقدم مراكز اإلرشاد المهن والتعلیم التابعة لبلدية المقاطعة الرشاد المهت ً
بناء عىل المعلومات المتوفرة حول مؤهالتك .وإذا
للبنامج التمهيدي ،سيكون لديك الحق ف والواجب لكمال الرشاد
حصلت عىل ترصی ح القامة وکنت ف المجموعة المستهدفة ر
المهت .سيستخدم المرشد المهت المعلومات المتعلقة بك ليقدم لك أفضل توجيه ممكن حول التعليم والعمل ف البوي ج.
سيشارك المرشد المهت نتائج الرشاد مع البلدية و  IMDiوإدارة العمل والرعایة االجتماعیة (.)NAV
يمكن لدارة العمل والرعایة االجتماعیة ( )NAVاستخدام المعلومات الخاصة بك ىلبويدك بإرشادات حول إمكانية الحصول عىل
وظيفة ف البوي ج.
ستستخدم البلدية حیث یوجد مرکز استقبال طالن اللجوء المعلومات المتعلقة بك لعداد و تکییف برنامج بدوام كامل لك أو
تكييف الجراءات الهادفة إىل تعزيز اندماجك ف المجتمع.
إذا حصلت عىل ترصی ح القامة وتم إسكانك بمساعدة من الجهات العامة ،فستستخدم البلدية الن یتم إسکانك فيها معلوماتك
لتوفب برنامج تمهيدي مکیف لك أو توفب تعلیم اللغة البويجية و ى
الببیة المدنیة البویجیة ( )samfunnskunnskapأو عروض
ر
تعلیمیة أخرى ذات صلة لك.
يمكن استخدام المعلومات ألغراض بحثية وإحصائية محددة.

ما ه الحقوق ى
الت لديك بموجب قواعد الخصوصية؟
لديك الحق ف االطالع عىل المعلومات ى
الت تم تسجيلها عنك .1يمكنك طلب تصحيح أو حذف المعلومات غب الصحيحة .2يحق
ى
3
لك المطالبة بعدم استخدام المعلومات الخاصة بك ،بما ف ذلك إذا كنت تعتقد أنها غب صحيحة  .لديك الحق ف االعباض عىل
معالجة المعلومات ،إذا كانت لديك أسباب خاصة للقيام بذلك .4لديك الحق ف تقديم شكوى بشأن معالجة المعلومات.5
ى
اللكبوئ التاىل:
البيد
إذا كنت ترغب ف ممارسة الحقوق المتعلقة بمعالجة معلوماتك ،فب رج االتصال ب  IMDiعىل عنوان ر
ى
 ، post@imdi.noأو ر
اللكبوئ:
البيد
مباشة بمسؤول حمایة البیانات لدی  IMDiعىل عنوان ر
الت تقدمها لمدة تصل إىل ً 15
 .personvernombud@imdi.noسيتم تخزين المعلومات ى
عاما.

لمزيد من المعلومات حول حقوقك ،نوص بمراجعة موقع الويب الخاص بهیئة حمایة البیانات (:)Datatilsynet
 ، https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/وبيان
الخصوصية ل .https://www.imdi.no/om-imdi/personvern/ IMDi
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الالئحة العامة لحماية البيانات ،المادة .15
الالئحة العامة لحماية البيانات ،المادة  16و .17
الالئحة العامة لحماية البيانات ،المادة .18
الالئحة العامة لحماية البيانات ،المادة .21
الالئحة العامة لحماية البيانات ،المادة .77

التسجيل:
اريد تسجيل مؤهالت.
لقد فهمت ما يمكن أو ينبغ استخدام المعلومات ى
الت أقدمها لجلە.

ال أريد تسجيل مؤهالت.
أنا أفهم أن تسجيل المؤهالت ضوري لتقديم برنامج بدوام كامل ف مرکز الستقبال لتأهیل ودمج الالجئی
( )integreringsmottakل .أفهم أن عدم التسجيل سيؤدي إىل حصوىل عىل عرض أقل مالءمة للتدريب والتعليم والتوجيه
بشأن العمل والنشطة ف البوي ج .أفهم أن عدم تسجيل المؤهالت يمكن أن يكون له عواقب بالنسبة ألي بلدیة من البلدیات
سیتم إسکائ فيها.

