زانیاری بۆ تۆ کە ئەتهەوێت توانایی خۆت تۆمار بکەیت
ئەم زانیارییە بۆ تۆیە کە ئەتهەوێت زانیاری سەبارەت بە توانایی خۆت تۆمار بکەیت .بە پێی مادەی  ٦لە یاسای تێکەاڵوبوون
لەسەرت ئەرکە کە ئەم زانیاریانە تۆمار بکەیت و مافیشت هەیە کە زانیاری سەبارەت بە خۆت تۆمار بکەیت.
لەسەرت ئەرکە کە زانیاری سەبارەت بە تواناییەکانت تۆمار بکەیت .تۆمار نەکردن کاریگەری لەسەر گوونجاندنی ئەو رێنماییە
ئەبێت کە سەبارت بە خوێندن و کار لە نەرویژ وەریئەگریت و هەروەها کاریگەریشی لەسەر ناوەڕۆکی پڕۆگرامی پێناساندنت
) (introduksjonsprogrammetئەبێت .تۆمار نەکردن هەروەها بۆی هەیە کاریگەری لەسەر هەوڵەکانی IMDi
(بەرێوەبەرایەتی گشتی تێکەاڵوکردن و فرەیی) بۆ دۆزینەی شارەوانییەکی گوونجار بە مەبەستی نیشتەجێکردنت هەبێت.
بۆچی ئەبێت توانایی خۆت تۆمار بکەیت؟
نەرویژ چەندین ئیدارەی فەرمی هەیە کە کار لەسەر رێنمایی کەسەکان لە پەیوەندی لەگەڵ فێرکردن ،خوێندن و ئیش ئەکەن .ئەوان
پێداویستیان بە زانیاری سەبارەت بە تواناییەکانی تۆ هەیە بۆ ئەوەی بتوانن بە باشترین شێوە رێنماییت بکەن.
ئەگەر بێتوو لە رێگەی یارمەتی فەرمی نیشتەجێ بکرێیت ،زانیاری لەسەر توانانییەکانت یەکێک لە چەندین الیەنە کە  IMDiلە
کاتی دەستنیشانکردنی شارەوانییەکی گوونجار وەک شوێنی نیشتەجێ کردنت گرینگی پێئەدات.
دواتر بە مەبەستی پێدانی رێنمایی گوونجاو لە پەیوەندی لەگەڵ داهاتووی کار و خوێندنت ،ئامانجی کۆتایی و ناوەڕەۆکی
پڕۆگرامی پێناساندنت ،کەڵک لە زانیاری سەبارەت بە تواناییەکانت وەرئەگیررێت.
بنەمای مامەڵەکردن لەگەڵ زانیاریەکان
مادەی  ٤١لە یاسای تێکەاڵبوون و مادەی  ٤٧لە رێسای تێکەاڵبوون بنەمای یاسایی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارەکانی سەر تۆ
پێکئەهێنن.
زانیاری سەبارەت بە راددەی تۆمارکردن
ئەو کەسەی کە لە کاتی تۆماردکردندا رێنماییت ئەکات ئەتوانێت بە مەبەستی روونکردنەوەی ئەو زانیارییەی کە لە Kompass
دا تۆماری ئەکەیت ،وردەکاری لە شوێنی تایبەت بۆ ئەم مەبەستە بنووسێت .کەسی رێنیشاندەر لە شوێنی نووسینی وردەکاری تەنیا
زانیاری زیادتر سەبارەت بەم خااڵنە ئەنووسێت کە لە  Kompassدا هەن.
کام زانیاری سەبارەت بە تۆ لە  Kompassدا تۆمار ئەکرێن:
-

رەگەزنامە ،رەگەز و تەمەن
ئەو زمانانەی کە ئەیانزانیت
خوێندنی قوتابخانە/خوێندنی بااڵ
ئەزموونی کار
ئەو جۆرە چاالکیانەی کە ئەتکردن کە پەیوەندیان بە خوێندن و کارت هەیە
حەزەکانت
ئارەزووەکانت بۆ خوێندن و کار

چ کەسانێک دەستیان بەسەر ئەو زانیاریانە ڕائەگات کە تۆماریان ئەکەیت؟
بەڕێبەرایەتی گشتی تێکەاڵوکردن و فرەیی ) (IMDiبەرپرسیارەتی هەڵگرتنی زانیارییەکان لەسەر تواناییەکانتی هەیەIMDi .
هەروەها ژمارەی  DUFو ناوی تۆی خەزن کردووە تا ئێمە بتوانین زانیارەیەکانی تۆ بناسینەوە.
بنکەی رێنمایی خوێندن و کار ) (Karrieresentreکە سەر بە پارێزگایە لە سەر بنەمای زانیاری تواناییەکانت بۆ خوێندن و
کار رێنماییت پێشکێش ئەکات .ئەگەر تۆ مەرجی چوونە ناو پڕۆگرامی پێناساندنت تێدا بێت ،مافت هەیە و لە سەریشت ئەرکە کە
رێنمایی خوێندن و کاروەربگریت .رێنیشاندەری خوێندن و کار کەڵک لە زانیارەکان بۆ ئەوەی بە باشترین شێوەی مومکین لە
پەیوەندی لەگەڵ خوێندن و کار لە نەرویژ رێنماییت بکات .رێنیشاندەری خوێندن و کار ئاکامی رێنمایییەکە لە گەڵ شارەوانی،
 IMDiو  NAVئاڵوگۆڕ ئەکات.
ئیدارەی کار و خۆشبژێوی ) (NAVئەتوانێت کەڵک لە زانیاری لەسەر تۆ وەربگرێت بۆ ئەوەی سەبارەت بە مەجالی دۆزینەوەی
کار لە نەرویژ رێنماییت بکات.

ئەو شارەوانییەی کە کەمپەکەی تێدا هەڵکەوتووە کەڵک لەم زانیاریانە وەرئەگرێت بۆ ئەوەی پڕۆگرامی تەواو وەخت یا
هەنگاوەکانی پێشوەچوونی تێکاڵوکردن بگوونجێنێت.
ئەگەر تۆ لە رێگەی هاوکاری فەرمی نیشتەجێ بکرێیت ،ئەو شارەوانییەی کە لێی نیشتەجێ ئەکرێیت کەڵک لە زانیاریەکانی سەر
تۆ وەرئەگرێت بۆ ئەوەی پڕۆگرامی پێناساندن ،فێربوونی زمانی نەرویژی و زانستی کۆمەاڵیەتی یا مەجەلەکانی تری فێربوون لە
گەڵ توانییەکانی تۆدا بگوونجێنێت.
ئەتوانرێت لەم زانیاریانە بە مەبەستی دیاریکراوی توێژینەوەو ئامار کەڵکیان لێوەربگیررێت.
بە پێی رێساکانی پاراستنی زانیاری کەسی چ مافێکت هەیە؟
تۆ مافت دیتنی ئەم زانیارانەت هەیە کە سەبارەت بە تۆ تۆمار کراون 1.تۆ ئەتوانیت داوا بکەیت ئەو زانیاریانەی کە هەڵەن راست
بکرێنەوە یا بسڕێنەوە 2.تۆ مافت هەیە داوا بکەیت کە کەڵک لە زانیارەکانی سەر تۆ وەرنەگیررێت بۆ وێنە ئەگەر بە بڕوای تۆ
ئەم زانیاریانە راست نەبن 3.تۆ مافت هەیە سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵە کردن لەگەڵ زانیارەکانت بەرهەڵستی بکەیت ئەگەر بێتوو
5
هۆکاری تایبەتت بۆ ئەمە هەبێت 4.تۆ مافت هەیە سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارەکان سکااڵ بکەیت.
ئەگەر خوازیاری کەڵک وەرگرتن لە مافەکانت سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ زانیاریەکانیت بیت ،داوات لێئەکیین لە
رێگەی ئیمەیلی  post@imdi.noپەیوەندی بە  IMDiبکەیت یا راستەوخۆ لە رێگەی ئیمەیلی
 personvernombud@imdi.noپەیوەندی بە بەشی پاراستنی زانیاری کەسی لە  IMDiبکەیت .ئەو زانیاریانەی کە ئەیان
دەیت بۆ ماوەی  ١٥ساڵ خەزن ئەکرێن.
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیادتر سەبارەت بە مافەکانت پێشنیار ئەکەین سەردانی ماڵپەڕەکانی چاودێری زانیاری
) https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/, (Datatilsynetوە
راگەیانراوی پاراستنی زانیاری کەسی سەر بە  https://www.imdi.no/om-imdi/personvern/ IMDiبکەیت.
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