
  

 

 

 
 

 آلمانی VwV Deutsch für Flüchtlinge“ VwV„ دوره زبان آلمانی برای پناهجویان و افراد اخراج شده طبق

  برای پناهندگان"( مقررات اداری آلمان)

 

  نام:

 

 :نام خانوادگی

 

 :تاریخ تولد

 

  :جنسیت

 

  :خیابان/ پالک

 

 :کد پستی

 

 :مکان

 

در صورت لزوم تحت 

 :سرپرستی

  :ملیت

 :سطح زبان فعلی :اعتبار تا وضعیت اقامت/  

 )اولین ارزیابی(

 :تلفن همراه  ایمیل: 

 

دانش زبان  که های برنامه ریزی شده زبان شرکت کنم. هدفم این است شوم، به طور منظم در دوره بدین وسیله متعهد می

 . نمایمیا تحصیل  را شروعکار کنم یا دوره آموزشی  تا در اسرع وقت بتوانم کردهآلمانی خود را بهتر 

موجه غیبت . در مواردی که را نخواهم داشتبه نصف دوره برسد، حق شرکت در کالس  ها غیبتتعداد در صورتی که 

 باشد، امکان ادامه دوره وجود دارد.

 .خواهد شدهای سفرهای احتمالی توسط من پرداخت  و همچنین هزینه های تدریس هزینه

واحد درسی(، در  100% در هر دوره )50غیبت بیش از  همچنین کیلومتر بین محل سکونت و کالس و 3در فاصله بیش از 

 . خواهد شدیورو بازپرداخت  50هزینه ثابت  ،یورو باشد، بعد از پایان دوره 70.90صورتی که هزینه های سفر بیش از 

واحدی به  100پرداخت شود. سهم خود در هر دوره باید  ،میزان تفاوت بین هزینه های سفر و مبلغ ثابت به عنوان سهم خود

 یورو می باشد. 20.90 بلغم

 .خواهد شد، پرداخت انجام تائید کردرا  هزینه های سفر بعد از اینکه موسسه زبان

در صورت عدم  -و به طور کامل به آن عمل می کنم داشتهمقررات رفتاری موسسه زبان برای دوره آموزشی توجه  به

 .خواهم شدحیت رعایت رد صال

 !نیستشرکت مجدد در صورت انصراف از دوره امکان پذیر 

خود موظف به شرکت در دوره زبان طبق مقررات اداری آلمانی برای پناهندگان  درک کرده و با امضای نکات ذکر شده را

 هستم.

 :محل، تاریخ، امضا



  

 

 

 
 

 لطفا درخواست خود را به زبان آلمانی )پرینت التین( پر کنید. 

 

 

 ((EWEرضایت نامه ) 

 کرایس -نکر -جمع آوری، ذخیره انتقال اطالعات شخصی توسط اداره منطقه راین

 

خود را اعالم می  موافقت بدین وسیله  __________ساکن ________متولد ________ نام و نام خانوادگیاینجانب  

اطالعات شخصی من )نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس، ملیت، وضعیت اقامت( و نیز اطالعات مربوط به دوره  تا کنم

برنامه ریزی شده زبان )نتیجه آزمون زبان در ابتدای دوره، فرمت دوره، مدت دوره، سطح زبان تا پایان دوره، مستندات 

 و نیز پیشرفت بیشتر من در چهارچوب برنامه Deutsch für Flüchtlinge  VwV شرکت واقعی من در دوره

Deutsch für Flüchtlinge “ VwV  کرایس طبق  -نکر -در موسسه زبان و اداره منطقه راین“ آلمانی برای پناهندگان

 .نگهداری شوندآیین نامه حفاظت از اطالعات عمومی اتحادیه اروپا 

 -خود را اعالم می کنم که این اطالعات می توانند به طور متقابل بین موسسه زبان و اداره منطقه راین موافقتعالوه براین 

آژانس بعالوه کرایس و نیز مشاور اجتماعی در محل اقامت موقت و یا مدیر ادغام شهرداری، که ساکن آن هستم، و  -نکر

 یابد. نتقال است، اکاریابی به منظور واجد شرایط بیشتر برای بازار کار 

و انتقال داده ها برای اجرای مناسب دوره های زبان و نیز صدور صورتحساب با وزارت امور اجتماعی و ادغام  نگهداری

 .ایالت بادن وورتمبرگ ضروری است

 (.EU-DSGVO 7)ماده  استنیاز به رضایت نامه کتبی شما ما  EU-DSGVO 6بدین منظور طبق ماده 

که انتقال اطالعات به صورت مطمئن  را ارائه کندضمانت این کرایس نمی تواند در همه موارد  -نکر -اداره منطقه راین

 .خواهد گرفت  صورت

 و انتقال یابد. گرفتهمورد استفاده قرار  ذکر شده آن مواردی کهتنها  و اطالعات اجتماعی من باید در موارد نام برده شده

. رضایت نامه می تواند در هر زمانی در آینده از طرف عوامل ، آگاه هستمرضایت نامه داوطلبانه است نسبت به اینکه این

 شود.  بی اعتبارنام برده شده 

 .، آگاه هستمنخواهد داشتعدم رضایت هیچ عواقب قانونی منفی برای من نسبت به اینکه



  

 

 

 
 

 بدون رضایت نامه ممکن نیست. Deutsch für Flüchtlinge  VwV با این حال، شرکت در دوره 

 دریافت کرده ام.را یک کپی از این رضایت نامه  اینجانب

 

______________    _____________ 

 امضا    مکان، تاریخ

 لطفا درخواست خود را به زبان آلمانی )پرینت التین( پر کنید. 

 

( اداره 05درباره پردازش اطالعات شخصی واحد سازمان دفتر ادغام )اداره EU-DSGVO 13اطالعات طبق ماده 

 کرایس -نکر -راین منطقه

از فهرست فعالیتهای  آلمانی برای پناهندگان- Deutsch für Flüchtlinge VwV نام پردازش: دوره فشرده زبان طبق

 (VVTپردازش )

 

 الزامی اطالعات .1

  مسئول فرد تماس مشخصات و نام 1-1

 کرایس -نکر -اداره منطقه راین

 40-38پیوست های منتخب 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

Kurfürsten-Anlage 38 – 40 

69115 Heidelberg 

  06221522-0تلفن: 

  06221552-91477فاکس: 

kreis.de-neckar-post@rhein 

 

 

 مجاز: اشتفان دالینگر الندراتنماینده 

 دفتر ادغام

Czernyring 22/12 

mailto:post@rhein-neckar-kreis.de
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Stabsstelle Integration 

Czernyring 22/12  

69115 Heidelberg 

 06221522-2209تلفن: 

 06221522-2209فاکس: 

kreis.de-neckar-integration@rhein 

  

 کارمند حفاظت از اطالعات مشخصات تماس 1-2

 کارمند رسمی حفاظت از اطالعات 

 40-38پیوست های منتخب 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Kurfürsten-Anlage 38 – 40  

69115 Heidelberg 

  06221522-0تلفن: 

  06221552-91477فاکس: 

kreis.de-neckar-post@rhein 

 

 یحقوق یهدف از پردازش و مبنا 1-3

. خواهد کردرا بهتر  آلمانی شما وورتمبرگ سطح زبان-آلمانی برای پناهندگان ایالت بادن- VwVطبق  VwVدوره 

سایر وورتمبرگ، و نیز -اطالعات شخصی برای شرکت در دوره زبان به منظور صدور صورتحساب دوره با ایالت بادن

 . خواهد شداطالعات به منظور پیشرفت زبانی بعد از شرکت در دوره زبان ثبت 

تنها به منظور هدف نام برده شده  کرایس -نکر -اطالعات شما ممکن است پس از رضایت شما توسط اداره منطقه راین

کرایس،  -نکر -ه منطقه راینپردازش قرار گیرد. این اطالعات میتوانند به طور متقابل بین موسسه زبان و ادار مورد

اداره فدرال  وورتمبرگ و-شما، و نیز آژانس کاریابی و وزارت امور اجتماعی و ادغام ایالیت بادنشهرداری محل سکونت 

  . Bundesamt für Migration und Flüchtlingeمهاجرت و پناهندگان انتقال یابد

 شرایط بیشتر الزامی است.  برخورداری ازو  برنامه ریزی موثر دوره زبانی شما ،انتقال اطالعات به منظور هماهنگی
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 الزامی است. (Az.: 3-5913/3-3 -2016مه  11)از اول  آلمانی برای پناهندگان VwVثبت اطالعات به منظور اجرای 

 ریزبه شرح  اطالعات  نیا هکنند افتیطبقات در ایکنندگان  افتی، در منظم صورت اطالعات به انتقال  یصورت در 1-4

 :بود خواهد

به اداره منطقه  شده واجتماعی منطقه یا مدیریت ادغام شهرداری محل سکونت شما جمع آوری  اطالعات توسط مشاوره

اطالعات به طور متقابل بین موسسه زبان، اداره منطقه، مشاوره اجتماعی  اینمی یابد. عالوه بر انتقالکرایس  -نکر -راین

و به  شدهاطالعات مربوط به موسسه زبان جهت سهمیه شما جمع آوری  همچنین. خواهد یافتشما و آژانس کاریابی انتقال 

 می یابد. انتقالسایر عوامل 

 اطالعات الزم یتپردازش صحیح و شفاف .2

 طول مدت نییتع یارهایمع ایاطالعات  رهیمدت ذخ 2-1

 

 10. اطالعات بعد از خواهند شدبه طور کلی اطالعات تا زمانی که برای هدف قانونی ذکر شده مورد نیاز باشند، ذخیره 

یا اطالعات غیر  گرفتهاطالعاتی که دیگر مورد استفاده قرار ن ،و در صورت نیاز گرفتهسال مورد بررسی قرار 

 د شدخواهنحذف ،فعال

 

 افراد مربوطه یحقوق عموم 2-2

 افراد مربوطه تحت شرایط نام برده شده حقوق زیر را دارند:

 

  15حق اطالعات طبق ماده DSGVO 

  16حق اصالح طبق ماده DSGVO 

  17حق پاک کردن طبق ماده DSGVO 

  18حق محدود کردن پردازش طبق ماده DSGVO 

  20حق انتقال اطالعات طبق ماده DSGVO 

  21حق ابطال طبق ماده DSGVO 

در  ای U-DSGVOالف  2بند  9ماده  ایالف  1بند 6اعطا شده در پردازش اطالعات طبق ماده  تیحق ابطال رضا 2-3

 ندهیآ

 به: ارجاع شودمی تواند  DSGVO 3بند  7ابطال طبق ماده 

 دفتر ادغام



  

 

 

 
 

Stabsstelle Integration 

Czernyring 22/12 

69115 Heidelberg 

 Heidelberg, 10 46 80 69036 آدرس پستی:

 integration@rhein-neckar-kreis.deایمیل: 

 

 .ابطال بر قانونی بودن پردازش براساس رضایت تا زمان ابطال تاثیری ندارد

 به مرجع نظارت  تیحق شکا 2-4

برای حفاظت از داده ها و آزادی اطالعاتکمیسیون امور خارجه    

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart 

 10 29 32, 70025 Stuttgart 

 0/0711-615541تلفن: 

 poststelle@lfdi.bwl.deایمیل: 

 

 یعدم ارائه اطالعات شخص یامدهایپ 2-5

 امکان پذیر نیست. VwV -هماهنگی و برنامه ریزی موثر بودن دوره های

 .بدون ثبت اطالعات امکان پذیر نیست (Az.: 3-5913/3-3 -2016مه  11)از اول  آلمانی برای پناهندگان VwVاجرای  
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