
 
 

 

 هم مؤهالتل ی سج بت ونقومیس  للذینمعلومات  

ي و معلومات ال تسجيل  لدیك واجب . مؤهالتكمعلومات حول  بإعتبارك ستقوم بتسجیل الهذه معلومات لك  
 
أن یتم  الحق ف

 . دماج(التعليم والعمل )قانون ال و التدريب  دماج من خالل قانون ال من    6المادة تسجيل معلوماتك، راجع 

ي تتلقاها  عملیة تأثير عىل  المعلومات . سيكون لعدم تسجيل مؤهالتكمعلومات عن التسجيل  لدیك واجب 
تكييف الرشادات الت 

وي    ج، وعىل محتوى  ي الي 
 
ا عىل   المعلومات  قد يؤثر عدم تسجيلو . الخاص بك نامج التمهيديالي  فيما يتعلق بالتعليم والعمل ف

ً
أيض

 مناسبة لك.  إسکانليجاد بلدية  (IMDiوالتنوع )  الدماج مدیریةجهود 

 ؟مؤهالتكعليك تسجيل  یجبلماذا 

وي    ج العديد من  ي الي 
 
ي تعمل عىل إرشاد الناس حول التعليم والتدريب والعمل. إنهم بحاجة إىل معلومات   الدوائر يوجد ف

العامة الت 

 لرشادك بأفضل طريقة ممكنة.  مؤهالتك حول  

ي البلدیة ان إذا ك
 
ي تأخذها   أحد هي  مؤهالتكعامة، فإن المعلومات حول ت الا من الجهبمساعدة سیتم  إسکانك ف

العوامل العديدة الت 

IMDi  ي االعت
 
 مناسبة لك.  إسکانبار عند اختيار بلدية ف

ا سيتم 
ً
ي  إرشاد   وفير لت  بمؤهالتكاستخدام المعلومات المتعلقة الحق

ي ال هدف لتحدید الو  مکیف لكمهت 
نامج  ال لك ومحتوی  نهائ  ي 

 . الخاص بك التمهيدي 

ي لمعالجة المعلومات ساس ال 
 القانوئ 

ي لمعالجة المعلومات المتعلقة بك هو 
من الالئحة التنفیذیة لقانون   47المادة ج  و ا دمقانون ال من    41المادة الساس القانوئ 

 . جا دمال 

 

 معلومات حول نطاق التسجيل 

ي الذي شخص ليمكن ل 
ي    إلدخال النص الحر المخصصة حقول اليرشدك أثناء التسجيل إدخال تفاصيل ف 

لتكملة المعلومات الت 

ي 
ي حقول النص الحر ، يقوم و.  Kompass کومباس  تسجلها ف 

ي  لفقط بإدخال معلومات إضافية  المرشد ف 
ي تجدها ف 

لنقاط الت 

 كومباس. 

ي تما هي المعلومات الخاصة بك ال 
ي كومباس: ت 

 سجل ف 

 الجنسية والجنس والعمر  -

ي   -
 تتقنها اللغات الت 

 علیم ما بعد المدرسي / الت تعلیم المدرسي ال -

ة ال -  المهنیة خي 

ي   -
ي لها صلة بالتعليم والعمل کنت تمارسها ما هي النشطة الت 

 والت 

 اهتماماتك  -

 التعليم والعمل  ما یخصرغباتك في -

 

ي تسجلها؟ هم الذین یمکنهم من  
 الوصول إىل المعلومات الت 

 

ا بتخزين اسمك ورقم   IMDi ت. قامالمتعلقة بمؤهالتكمعلومات الهي المسؤولة عن (  IMDiوالتنوع ) جا دمال  مدیریة
ً
أيض

DUF  حت  نتمكن من التعرف عىل معلوماتك. الخاص بك ، 

  اإلرشاد مراكز ستقدم 
ي بناًء عىل المعلومات  والتعلیم   المهن 

.  المتوفرة حول مؤهالتكالتابعة لبلدية المقاطعة الرشاد المهت 

نامج التمهيدي، سيكون لديك الو  ي المجموعة المستهدفة للي 
ي  حق عندما تكون ف 

. سيستخدم   الرشاد والواجب لكمال  ف  ي
المهت 

وي    ج. سيشارك  شد المر  ي الي 
ي المعلومات المتعلقة بك ليقدم لك أفضل توجيه ممكن حول التعليم والعمل ف 

ي   المرشد المهت 
المهت 

 (.  NAVوإدارة العمل والرعایة االجتماعیة ) IMDiمع البلدية و  الرشاد نتائج 



 
 

 

ويدك بإرشادات حول إمكانية الحصول عىل   ( NAV) ة االجتماعیةوالرعایلدارة العمل يمكن  استخدام المعلومات الخاصة بك لي  

وي    ج.  ي الي 
 
 وظيفة ف

  يقع بها 
  أو لك  مج بدوام كاملنا بر  تکییف   و  عداد ل المعلومات المتعلقة بك  مرکز استقبال طالن   اللجوء  ستستخدم البلدية الن 

ي المجتمع كتعزيز اندماجالهادفة إىل جراءات ال تكييف 
 
 . ف

  عامة، من الجهات البمساعدة  إسكانك تم إذا 
  کیف برنامج تمهيدي ملتوفير معلوماتك    فيها یتم إسکانكفستستخدم البلدية الن 

ويجية و  تعلیم اللغةتوفیر أو  لك ویجیة ) الي  بیة المدنیة الي   . لك أخرى ذات صلة تعلیمیة أو عروض   (samfunnskunnskapالي 

 محددة.  ألغراض بحثية وإحصائية يمكن استخدام المعلومات 

 

ي لديك بموجب  
 الخصوصية؟  قواعد ما هي الحقوق الت 

ي تم تسجيلها عنك 
ي االطالع عىل المعلومات الت 

 
. يحق  2. يمكنك طلب تصحيح أو حذف المعلومات غير الصحيحة 1لديك الحق ف

ي ذلك إذا كنت تعتقد أنها غير صحيحة لك المطالبة بعدم 
 
اض عىل  3استخدام المعلومات الخاصة بك، بما ف ي االعي 

 
. لديك الحق ف

ي تقديم شكوى بشأن معالجة المعلومات 4معالجة المعلومات، إذا كانت لديك أسباب خاصة للقيام بذلك 
 
 .5. لديك الحق ف

ي ممارسة الحقوق المتعلقة بمعالجة معلو 
 
ج  االتصال ب  إذا كنت ترغب ف :   IMDiماتك، فير ي التاىلي

وئ  يد اللكي  عىل عنوان الي 
post@imdi.no   ة :    IMDi بمسؤول حمایة البیانات لدی، أو مباشر ي

وئ  يد اللكي  عىل عنوان الي 

personvernombud@imdi.noي تقدمها لم
 عاًما.   15دة تصل إىل . سيتم تخزين المعلومات الت 

 

  (:Datatilsynet) ص بهیئة حمایة البیاناتموقع الويب الخا  بمراجعة  لمزيد من المعلومات حول حقوقك، نوصي 

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

 .IMDi imdi/personvern/-https://www.imdi.no/omل   خصوصيةال
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