
  
 

 

اشخاصیکه که می خواهند مهارت ها و قابلیت های خویش را راجستر کند  معلومات برای  

ها و   ۀ مهارتدر بار معلومات و می خواهند که گی می کنندزنده  است که در کمپ ادغام  اشخاص این معلومات برای

. نمایندراجستر  را  یشهای خو قابلیت  

و   (fulltidsprogrammet) وقت مکمل ۀبرنامیک بخش اجباری   و قابلیت ها مورد مهارت هاجمع آوری معلومات در  

های خویش را ثبت    ها و قابلیت کمپ ادغام می باشد. شما باید مهارت اقامت در ۀهمچنان یک قسمت از موافقت نام

  وقت مناسب برنامهکنید و برای تان یک  حاصلتا بتوانید در رابطه با تحصیل و کار در ناروی رهنمایی مناسب  نمایید

 عدم ثبت معلومات برای شما و تحقق توافقنامه کمپ ادغام عواقب را در بر خواهد داشت. عدم ثبت گردد.عرضه مکمل 

 .بگذارد ر( برای پیدا کردن کمون مناسب برای سکونت شما تاثیIMDIتالش های ایمدی )  رهمچنان می تواند ب معلومات

 

 چرا مهم است که مهارت های خویش را ثبت کنید؟

  .در ناروی چندین دفتر دولتی موجود است ، تحصیل و کارآموزش مختلف چون های افراد در زمینهبرای رهنمایی 

های شما  دارد.  ها و قابیت مهارت مورد در معلوماتنیاز به  شما این دفاتر رهنمایی هرچه بهتر برای  

 

،  شود تهیهو قرار باشد که با کمک و همکاری دولت برای تان محل زنده گی  ریافت کنیداگر شما اجازۀ اقامت د

کمون  نمودن  گام انتخاب( هنIMDIمعلومات مربوط به مهارت های شما یکی از چندین فکتور های است که ایمدی ) 

 مناسب برای سکونت شما از آن استفاده می کند. 

  و وقت مکمل ۀمانمحتوای بر، اهداف نهایی و اشتغاله رهنمایی  ئاز معلومات در مورد مهارت های شما بعدآ برای ارا

انترودوکشون استفاده خواهد شد.  برنامه  

 اساس استفاده از معلومات 

وقت مکمل امضا نموده اید. برای تحقق اهداف  ۀشما به حیث باشنده کمپ ادغام توافق نامه ای را برای اشتراک در برنام

. تحقق این توافقنامه اساس قانونی برای  نماییداین برنامه الزم است که معلومات مربوط به مهارت های خویش را ثبت 

استفاده از معلومات   توافقنامه باشخص راجستر شده نمودناستفاده از معلومات مربوط شما می باشد. وقتیکه برای عملی 

از این معلومات استفاده   صؤنیت حریم شخصی،طرزالعمل م ب ء، جز۶به اساس ماده شماره  ،ثبت شده الزم باشد

گرفته می تواند. صورت   

 

 به کدام اندازه معلومات راجستر می شود

اقامت دریافت نموده اند و   ۀکه اجاز شخاصمعلومات بیشتر نظر به ا، مهارت های شما  ۀهنگام ثبت معلومات در بار

، ثبت و جمع آوری نمیشود. نمایندمکلف هستند که مهارت های خویش را ثبت    

پاس  م وشما می تواند جزیات را درقسمت متن آزاد اضافه کند تا معلومات موجود در ک یارهنم ،در هنگام ثبت معلومات

مپاس اضافه می کند. وموجوده در ک  در نقاط. در بخش متن آزاد رهنما تنها معلومات را گرددتکمیل   

کدام نوع معلومات در مورد شما ثبت می شود: پاس  در کوم  

 تابعیت، جنس و سن -

 میت دارید کزبان های که شما به آن حا -

 مکتب/تحصیل  -

 تجربه کاری -

 دارد  هبط ابا تحصیل و وظیفه شما رکدام فعالیت ها را انجام داده اید که  -

 عالیق شما  -



  
 

 

 آرزو های شما برای تحصیل و کار -

  

 کی می تواند به معلومات ثبت شدۀ شما دسترسی پیدا کند؟

اسم و  ( IMDIچنین ایمدی )م. هارا می باشد( مسؤلیت اطالعات مهارت های شما را دIMDI)   ادغام و تنوع ۀادار

 .می کندگهداری را برای شناسایی اطالعات شما ن تاندوف  ۀشمار

 

شامل  و  قامت دریافت کنیداگر اجازۀ ، شما را هنمایی می کند. اوالیتی به اساس معلومات مهارت های شما اشتغالمراکز 

. یک رهنما با استفاده از هستید مستحق رهنمایی شته های مسلکیردر مورد  ،باشیدپ مشخص انترودوکشون گرو

تحصیل و کار در ناروی برای شما ارائه می کند. این  عرصه هایمعلومات مربوط شما مناسب ترین رهنمایی ها را در 

 ( شریک می سازد. NAV( و ناو ) IMDIرهنما نتایج رهنمایی خویش را با کمون، ایمدی ) 

 

 نمودنپیدا   و امکانات  ۀ رهنماییدر عرص  تان برای شما  معلومات مربوطاز  که می تواند ( NAVۀ رفاه و کار )ادار

 . نمایدکار در ناروی استفاده 

 

اقدامات ادغام در   ووقت مکمل  ۀبرنام آماده ساختناز معلومات مربوط شما برای  ،واقع استپ شما در آن کمون که کم

. نمایداستفاده می  جامعه  

شما از اطالعات شما  کمون مربوطه، گزین می شویدمسکن  با کمک و همکاری دولتاگر اجازۀ اقامت دریافت کنید و  

، آموزش زبان و جامعه شناسی و یا هم عرضه کردن خدمات مناسب  گرام مناسب انترودوکشونبرای آماده ساختن پرو

. نماید  گر آموزشی استفاده میدی  

نیز استفاده شده می تواند. ویی ئاتحقیقاتی و احصاهداف  ۀاز این معلومات در عرص  

 

 شما به اساس مقررات مصؤنیت حریم شخصی دارای کدام حقوق می باشید؟ 

شما حق مشاهده معلومات ثبت شده را در مورد خویش دارید.1 شما حق اصالح یا حذف معلومات غلط را نیز دارید.2 

به نظر شما این معلومات درست   در صورتیکهشما حق خواست عدم استفاده از معلومات مربوطه خویش را دارید، 
 نباشد.  3 شما حق شکایت در مورد استفاده از این معلومات را دارید. 4

های ذیل با ایمدی   از طریق ایمیل لطفاً ، مستفید شویداگر می خواهید که از حقوق مربوط به استفاده از معلومات 

(IMDIو یا ه )گیرید بایمدی تمساس  شخصی یئت نظارت حریم: 

 post@imdi.no   

personvernombud@imdi.no 

 هداری می شود.گ سال ن ۱۵معلومات ارائه شده شما برای 

 
 به ماده ۱۵ طرزالعمل مصونیت حریم شخصی مراجعه شود  1
 به ماده های ۱۵ و ۱۶ طرزالعمل مصونیت حریم شخصی مراجعه شود  2
 به ماده ۱۸ طرزالعمل مصونیت حریم شخصی مراجعه شود  3
 به ماده ۷۷ طرزالعمل مصونیت حریم شخصی مراجعه شود  4

mailto:post@imdi.no
mailto:personvernombud@imdi.no


  
 

 

نیت حریم شخصی  ؤتطبیق قانون مصبر نظارت  ۀانترنتی ادار ۀحبه صف  خویشدر مورد حقوق  بیشتربرای معلومات  

(Datatilsynetو همچنان اعالمیه مص ) ( ؤنیت حریم شخصی ایمدیIMDI :مراجعه کنید ) 

rettigheter/-registrertes-plikter/den-og-https://www.datatilsynet.no/rettigheter 

imdi/personvern/-https://www.imdi.no/om 

 

   :ثبت و راجستر

 .نمایممن می خواهم مهارت های خود را ثبت 

 گیرد. من می دانم که از معلومات ارائه شده برای کدام مقاصد استفاده صورت می 

 

. نمایممن نمیخواهم که مهارت های خود را ثبت   

پ ادغام الزم است. من این را من می دانم که ثبت معلومات در باره مهارت ها برای عرضه برنامه وقت مکمل در کم

دمات آموزشی، تحصیل و رهنمایی در خعرضه  رهم می دانم که عدم ثبت معلومات در مورد مهارت ها می تواند ب

 من ر مسکن گزین شدن. من می دانم که عدم ثبت مهارت ها می تواند بدگذاربه کار و فعالیت ها در ناروی تاثیر  صعر

.تاثیر گذار باشدکمون  در  

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/
https://www.imdi.no/om-imdi/personvern/

