ሓበሬታታት ብዛዕባ ምዝገባ ብቕዓታትካ
እዞም ሓበሬታታት እዚኣቶም ኣብ መወሃሃዲ መዓስከር ንእትቕመጥን ሓበሬታታት ብዛዕባ ብቕዓታትካ ንእትምዝግብን ኰይኖም
ሓበሬታታትካ ንክምዝገበልካ መሰል ንዘለካ ዝምልከት እዩ፡ ምውህሃዳዊ ሕጊ ዓንቀጽ 6 ነመልክት።
ሓበሬታታት ብቕዓትካ ንክትምዝግብ ግዴታ ኣለካ። ጐደሎ ምዝገባ ብቕዓታትካ ንዝወሃበካ ዕድል ፍኖተ-መርሓ/veiledning
ምህሮን ስራሕን ኣብ ኖርወይ ንምምጥጣን ሳዕቤን ከኸትል ይኽእል እዩ። ጐደሎ ምዝገባ ነቲ IMDi ንዓኻ ዝኸውን ሰፈር ንኡስ
ዞባ ንምርካብ ዘካይድዎ መስርሕ ተራ ክህልዎ እውን ይኽእል እዩ።

ስለምንታይ ኢኻ ብቕዓታትካ ትምዝግብ፧
ሃገረ ኖርወይ ብዙሓት መንግስታውያን ኣብየተ-ጽሕፈታት ፍኖተ-መርሓ ስልጠና፡ ምህሮን ስራሕን ንሰባት ኣብ ምሃብ ዝነጠፋ
ኣለዋ። ዝበለጸ ፍኖተ-መርሓ ንክህባኻ ሓበሬታታት ብዝዕባ ብቕዓታትካ የድልየን እዩ።
እንተድኣ ብመንግስታዊ ሓገዝ ክትሰፍር ኰይንካ፡ ሓበሬታት ብዛዕባ ብቕዓታትካ ሓደ ካብቶም ሓያሎት ባእታታት IMDi ኣብ
ግምት ብምእታው እዩ ምሳኻ ዝሰማማዕ ሰፈር ንኡስ ዞባ ዝመርጸልካ።
ሓበሬታታት ብዛዕባ ብቕዓታትካ ጸኒሑ ምሳኻ ዝመጣጠን ሞያዊ ፍኖተ-መርሓ፡ መደብ ሸቶኻ፡ ሰዓታት ምሉእ-መደብን ንትሕዝቶ
መደብ መትከል እግሪ/Introduksjonsprogram ንክወሃበካ ኣብ ማዕላ ክውዕሉ ኢዮም።

ሓበሬታታት ንምትሕሓዝ ዘፍቅድ ሕጋዊ መሰረት
እቲ ሕጋዊ መሰረት ሓበሬታታት ጉዳይካ ንምትሕሓዝ ዝምእዝዞ ምውህሃዳዊ ሕጊ ዓንቀጽ 41ን ምውህሃዳዊ መምርሒ ዝምርኰሶ
ዓንቀጽ 47ን እዩ።

ሓበሬታታት ብዛዕባ ደረጃ ብዝሒ ምዝገባ
እንተድኣ ኣብ ኮምፓስ ተወሳኺ ክማላእ ኣለዎ ትብሎ ሓበሬታታት ኣልዩ ኰይኑ፡ ምናልባሽ እቶም ኣብ እዋን ምዝገባ ዝተሓባበሩኻ
ተወሰኽቲ ደቀቕቲ ዝርዝራት ኣብ ነጻ ጽሑፍ ዝጸሓፎ ባዶ ቦታ ክምዝግብዎ ይኽእሉ ኢዮም። እቲ ዝተሓባበረካ ኣብቲ ነጻ ጽሑፍ
ዝጸሓፎ ባዶ ቦታ ነቶም ኣብ ኮምፓስ ዝርከቡ ነጥብታት ዝምልከቱ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ጥራይ እዩ ከእቱ ዝኽእል።

ኣየኖት ሓበሬታታት ኢዮም ብዛዕባኻ ኣብ ኮፓስ ዝምዝገቡ፧
-

ዜግነት፡ ጾታን ዕድመን
እትኽእሎም ቋንቋታት
ትምህርቲ
ተመኵሮ ስራሕ
ካብ ተዘውትሮም ዝነበርካ ምስ ትምህርትን ስራሕካን ዝዛመዱ ዓይነታት ንጥፈታት
ዝምባሌታትካ
እትደልዮም ዓይነታት ምህሮን ስራሓትን

እትምዝግቦም ሓበሬታታት መነመን ኢዮም ክርእይዎ፧
ንሓበሬታታት ብቕዓታትካ ዝሕተተሉ ኣብያተ ጽሕፈት ምውህሃድን ብዙሕነትን (IMDi) እዩ። ሓበሬታታት ብዛዕባ
ስምካን ቍጽሪ-DUFካን IMDi ኢዮም ዓቂቦሞ ዘለው፡ መታን ሓበሬታታትካ ንምልላዩ ክጥዕመና ተባሂሉ ድማ እዩ።

ሞያዊ ማእከል ምስ ምምሕዳር ዞባን ንኡስ ዞባን ብምትሕብባር ኣብ ሓበሬታታት ብቕዓታትካ ተሞርኵሶም ሞያዊ ፍኖተ-መርሓ
ክህቡኻ ኢዮም። ኣካል ናይቶም መትከል-እግሪ/Introduksjonsprogram ዝወሃቦም ምስ እትኸውን ሞያዊ ፍኖተ-መርሓ
ንከተካይድ መሰልን ግዴታን ኣለካ። እቲ ፍኖተ-መራሒኻ/veileder ነቲ ውጽኢት ፍኖተ-መርሓ ንንኡስ ዞባኻ፡ IMDiን
ናቭን/NAVን ከካፍሎም እዩ።

ኣብያተ ጽሕፈት ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን (NAV) ኣብ ኖርወይ ናይ ስራሕ ዕድላት ንክትረክብ ፍኖተ-መርሓ ንክህቡኻ
ኢዮም ዝጥቀምሎም እቶም ሓበሬታታትካ።

እቲ መዓስከርካ ዝርከቦ ንኡስ ዞባ ንምሉእ ሰዓታዊ መደብ እትሳተፎ ወይ ንከወሃህደካ ዝበቅዕ ስጕምቲታት
ብምትእትታው ንከመጣጥኑልካ ኢሎም ኢዮም ዝጥቀሙሉ ሓበሬታታትካ።
እንተድኣ ብመንግስታዊ ሓገዝ ክትሰፍር ኰይንካ እቲ ትሰፍረሉ ንኡስ ዞባ ሓበሬታትካ ምሳኻ ዝመጣጠን መደብ መትከልእግርን ምህሮ ኖርወይኛን ስነ-ሕብረተሰብን ወይ እውን ካልእ ተዛማዲ ዝዀነ ዕድል ስልጠና ንክህበካ ክጥቀመሉ እዩ።
እቶም ሓበሬታታት ንጭቡጣት መጽናዕትታትን

ትንተናዊ ዕላማታትን ማዕላ ክውዕሉ ይኽእሉ ኢዮም።

ብመሰረት ሕግታት ዕቃበ-ውልቃውነት ዘለውኻ መሰላት ኣየኖት ኢዮም፧
ብዛዕባኻ ዝምዝገቡ ሓበሬታታት ንክትርእዮም መሰል ኣለካ1። ብጌጋ ዝተመዝገቡ ሓበሬታታት እንተ ንክእረሙ ወይ ክድምሰሱ

ክትሓትት ትኽእል ኢኻ2። ብዛዕባኻ ዝተመዝገቡ ሓበሬታታት ኣብ ማዕላ ንከይውዕሉ ክትሓትት መሰል ኣለካ፡ ገለ
ካብቲ ከተቕርቦ እትኽእል ምኽንያታት ልክዕ ኣይኰነን ብምባል እዩ3። ፍሉይ ምኽንያት ምስ ዝህልወካ ንኣተሓሕዛ
ሓበሬታታትካ ተቓውሞ ከተቕርበሉ ትኽእል ኢኻ 4 ። ኣገባብ ኣተሓሕዛ እቶም ሓበሬታታት ጥርዓንካ ከተቕርበሉ መሰል
ኣለካ5።
ንኣተሓሕዛ ሓበሬታታትካ ዝምልከት ዘለካ መሰላት ክትጥቀመሉ እንተድኣ ደሊኻ፡ ንIMDi በዚ ዝስዕብ ኢ-ሜይል ክትውከስ
ንላወበካ፡ post@imdi.no, ወይ እውን ምስ ናይ IMDi ተጸዋዕቲ ዕቃበ-ውልቃዊ ዝምልከቶም ብቐጥታ በዚ ዝስዕብ ኢ-ሜይል
ተወከስ፡ personvernombud@imdi.no. እትህቦም ሓበሬታታት ክሳብ 15 ዓመታት ኣቢሎም ኢዮም ዝኽዘኑ።
ዝያዳ ሓበሬታታት መሰላትካ ንምርካብ ንተቘጻጻርቲ ሓበሬታታት ውልቃውነት/Datatilsynet ክትውከስ ምኽርና ንልግሰልካ፡
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/, ከምኡ እውን
ኣዋጅ ዕቃበ-ውልቃውነት IMDi https://www.imdi.no/om-imdi/personvern/.
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