
   

با وضعیت تحمل شده مطابق به "  و اشخاصپناهجویان کورس آلمانی برای 

VwV Deutsch für Flüchtlinge ( " پناهجویانمقررات اداری آلمانی برای) 

 تخلص:

 

 نام:

 

 تاریخ تولد:

 

 جنسیت:

 

 کوچه/ نمبر خانه:

 

 ُکد پستی:

 

 شهر:

 

 ساکن در 

 

 ملیت:

 

معتبر است الی:وضعیت اقامت/   وضعیت فعلی مهارت زبانی  

 )تخمین ابتدایی(

کیپست الکترون   نمبر تلیفون: 

 

اشتراک می کنم. هدف من، پیشرفت  به صورت منظم زبانبرنامه ریزی شده رس های کو ها یا برنامه های درسی( Module) ماژولاینجانب تعهد می نمایم که در 

 و یا درس خواندن را شروع نمایم. مهارت زبان آلمانی بوده تا بتوانم هر چه زودتر ممکن است کار و یا آموزش مهارت ها

خاص و استثنایی موجه،  ، باعث صلب حق ادامه اشتراک در کورس زبان می گردد. در حاالتماژول% حاضری یک 50به عنوان یک قانون، ناکامی در تکمیل حداقل 

 ادامه اشتراک امکان خواهد داشت.

 هزینه مواد درسی و همچنان هر گونه مصرف سفر باید توسط خودم پرداخت شود.

و بعد یور 50.00به مقدار سرجمع درس( بود، می شود  100) ماژول% در هر 50کیلومتر و حاضری بیشتر از  3اگر فاصله بین جای سکونت و مکان کورس بیشتر از 

 یورو تجاوز کند. 70.90بازپرداخت شود، به شرط که مصارف سفر از  ماژولز تکمیل هر ا

 درسه است. 100 ماژولیورو فی  20.90 حداقل سهم خود وی باید توسط اشتراک کننده کورس پرداخت شود.مجموعی و مقدار پول مصارف سفر بین  تفاوت

 پرداخت پول توسط ارائه دهنده کورس زبان بعد از ارائه سند مصارف سفر اجرا می شود. 

از برنامه  فورا  ، من ممکن اینجانب تعهد می نمایم که قوانین کورس را که توسط ارائه دهنده کورس تعیین شده، رعایت و پیروی می کنم. در صورت عدم پیروی از قوانین

 زبان اخراج خواهم شد.

 بود. نخواهدک شاگرد از یک کورس اخراج شود، دیگر امکان اشتراک دوباره در تاریخ های بعدی موجود اگر ی

 اشتراک می کنم. پناهجویانمقررات اداری آلمانی برای من نکاتی که در فوق ذکر شوق فهمیده، و با انجام امضایم تعهد می کنم که به کورس زبان 

 

 مکان، تاریخ، امضا

 واستی را به آلمانی تکمیل کنید )با استفاده از حروف واضح و خوانا(.لطفاً فورمه درخ

 

 

 

 

 



   

 

 

 موافقت نامه

 (Rhein-Neckarدرباره جمع آوری، ذخیره و انتقال معلومات شخصی توسط اداره ناحیه راین نیکر )

، توافق می ______________، با محل سکونت ______________)نام(، تاریخ تولد ______________)تخلص(  _____________اینجانب 

ز کورس، نمایم که معلومات شخصی من )تخلص، نام، تاریخ تولد، آدرس، ملیت، وضعیت اقامت( همچنان معلومات کورس زبان ) نتیجه امتحان زبان در آغا

آلمانی برای مقررات در چارچوب زمانی "  شخصی من فارمت کورس، مدت، سطح زبان در آخر کورس، اسناد حاضری من در کورس مقررات اداری و پیشرفت

 ت با مقررات عمومی حفاظت از معلومات اتحادیه اروپا ذخیره می شود.و اداره ناحیه راین نیکر در مطابق"( توسط ارائه دهنده کورس زبان اداری پناهجویان

موقتی و یا مدیر ادغام  من همچنان توافق می نمایم که این معلومات ممکن بین ارائه دهنده کورس زبان و اداره ناحیه راین نیکر و اداره خدمات اجتماعی در اقامت

 تبادله شود. ،که در آن زندگی می کنم، و همچنان شعبه استخدام به هدف ارتقای کیفیت بازار کار شاروالی

ضروری  Baden-Württembergبان و به هدف توافق با وزارت امور اجتماعی و ادغام ایالت فدرال زتامین بهتر کورس های ال معلومات برای ذخیره و انتق

 است.

 ( الزم داریم. Art. 7 EU-DSGVO)متعاقب   Art. 6 EU-DSGVOبرای این هدف، ما موافقت نامه نوشته شده شما را براساس 

 نمی تواند تضمین کند که در هر حالت معلومات از طریق داده های امن ارتباطی انتقال می یابد. اداره ناحیه راین نیکر

 معلومات اجتماعی من تنها توسط نهاد های عامه متذکره فوق به هدف که در باال ذکر شد، قابل استفاده و انتقال است.

 در هر وقت در آینده در ارتباط با نهاد های عامه متذکره فسخ نمایم.موافقت دلبخواه است. من می توانم موافقت را داشته ام که  آگاهی

 آگاهی داشته ام که رد این موافقت نامه هیچگونه نتایج زیانبخش برایم نخواهد داشت.

 اما اشتراک در یک کورس مقررات اداری بدون موافقت نامه ممکن نیست.

 من یک کاپی از این موافقت نامه را دریافت نموده ام.

 

-------------------- ------------------ 

 )امضا(     )مکان، تاریخ(

 

 

 

 

 

 لطفاً فورمه درخواستی را به آلمانی تکمیل کنید )با استفاده از حروف واضح و خوانا(.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 ( در اداره ناحیه راین نیکر05معلومات شخصی توسط واحد ادغام )اداره  پروسسدر ارتباط   EU-DSGVO 13معلومات به تعقیب بند 

  پناهجویان: کورس فشرده زبان به مقررات اداری آلمانی ها برای پروسستعیین 

 :در حال پروسسفعالیت های لیست 

 معلومات الزامی .1

 نام و معلومات تماس ی اداره کننده معلومات 1.1

 اداره ناحیه راین نیکر

Kurfürsten-Anlage 38 – 40 

69115 Heidelberg 

Tel. 06221 522-0 

Fax: 06221 522-91477 

kreis.de-neckar-post@rhein  

 

 Stefan Dallingerعضو شورای ناحیه  نماینده با صالحیت: 

 واحد ادغام 

 

Stabsstelle Integration  

Czernyring 22/12 

69115 Heidelberg 

Tel.: 06221 522-2209 

Fax: 06221 522-2209 

kreis.de-neckar-integration@rhein  

 

 معلومات تماس افسر حفاظت از معلومات 1.2
 افسر رسمی حفاظت از معلومات

Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Kurfürsten-Anlage 38 – 40  

69115 Heidelberg  

Tel.: 06221 522-0 

Fax: 06221 522-91477  

kreis.de-neckar-post@rhein 

 

 و اساس قانونی آن پروسسهدف از  1.3

سازی شما برای پیشرفت مهارت  توانمندبه هدف  Baden-Württembergکورس مقررات اداری براساس آلمانی برای مقررات اداری پناهجویان ایالت فدرال 

کننده ها ، معلومات شخصی اشتراک Baden-Württembergهای زبان آلمانی تان طرح ریزی شده است. برای هماهنگی، پالن و تنظیم کورس با ایالت فدرال 

 در کورس زبان و همچنان معلومات درباره پیشرفت مهارت های زبانی متعاقب اشتراک در کورس، جمع آوری می شود. 

این کار  تنظیم کورس در اداره ناحیه راین نیکر صرف برای اهداف معین مورد پروسس قرار می گیرد. بعد از موافقت شما، معلومات تان توسط کارمندان مسئول 

محل سکونت تان، شعبه استخدام و همچنان وزارت امور  شاروالیانتقال دوطرفه معلومات بین ارائه دهنده های کورس زبان، اداره ناحیه راین نیکر، شامل 

 Bundesamt für Migration undو همچنان اداره فدرال برای مهاجرین و پناهجویان می شود Baden-Württembergاجتماعی و ادغام ایالت فدرال 

Flüchtlinge.. 

 انتقال معلومات برای هماهنگی و برنامه ریزی موثر کورس زبان شما و برای ارتقای کیفیت ضروری است.

 ، معلومات باید ثبت شوند. (-Mai 2016 - Aktenzeichen 3-5913/3-3 .11آلمانی برای مقررات اداری پناهجویان )برنامه برای تطبیق 

 

 فرستاده شود.دریافت کننده ها یا کتگوری های دریافت کننده، اگر معلومات شخصی به صورت منظم  1.4

، ثبت شده و به اداره ناحیه راین نیکر ارسال می شود. این که شما در آن ساکن استید شاروالیمعلومات توسط اداره خدمات اجتماعی ناحیه یا اداره مدیریت ادغام 

ئه دهنده های کورس زبان، اداره ناحیه، افسر خدمات اجتماعی تان، و شعبه استخدام آلمانی تبادله می شود. برعالوه، ارائه دهنده کورس معلومات همچنان بین ارا

 زبان معلومات حاضری تانرا ثبت و به دیگر اشخاص می فرستد.
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 معلومات مورد نیاز برای پروسه شفاف و عادالنه. 2

 برای تعیین مدت مدت ذخیره معلومات یا معیار 2.1

سال، معلومات مرور شده و اگر الزم  10در دوره های معمولی، معلومات تان برای هر مدت که نیاز است در مطابقت با اهداف متذکره فوق، ذخیره است. بعد از 

 بود، معلومات که دیگر استفاده نمی شود و یا غیر فعال است، حذف خواهند شد.

 اتیحقوق عمومی موضوعات معلوم 2.2

 موضوعات معلوماتی دارای اینگونه حقوق که ذیالً ذکر شده می باشد:

  .15حق معلومات متعاقب بند DSGVO 

  .16حق تصحیح متعاقب بند DSGVO 

  .17حق حذف متعاقب بند DSGVO 

  .18حق انحصار متعاقب بند DSGVO 

  .20حق قابلیت انتقال معلومات متعاقب بند  DSGVO 

  .21حق آبجیکت متعاقب بند DSGVO 

 برای آینده.  Para. 1a or Art. 9 Para. 2a EU DSGVO 6 6حق فسخ معلومات داده شده در حال پروسس به بند.  2.3

 ، فسخ به آدرس ذیل روان می شود.Para. 3 DSGVO 7متعاقب بند. 

 واحد ادغام 

Stabsstelle Integration 

Czernyring 22/12 

 69115 Heidelberg 

 Heidelberg, Postfach 10 46 80 69036آدرس پستی 

kreis.de-neckar-integration@rheinmail: -e 

 فسخ موافقت نامه روی مشروعیت پروسس که قبل از فسخ در زمینه موافقت اجرا شده بود، را تاثیر ندارد.

 به صالحیت سرپرستی دادخواهیموجودیت حق  2.4

 افسر ناحیوی برای حفاظت از معلومات و آزادی معلومات، شتوتگارد

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15 

epoststelle@lfdi.bwl.de: mail-e 

 

 پیامد عدم تهیه معلومات شخصی: 2.5

 پالن ریزی هماهنگی شده و موثر کورس مقررات اداری بدون این معلومات ممکن نیست. 

 ( بدون ثبت معلومات شخصی، تطبیق شده نمی تواند.-Mai 2016 – Aktenzeichen: 3-5913/3-3 .11پناهجویان )آلمانی برای مقررات اداری کورس 
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