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MoBioاط���ت ��� در��ره 1.
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MoBioاط���ت ��� در��ره . 1

MoBio )راه.ا�ت �Rhine-Neckarر��� ای !�ت د�ر�ت اداره ) ��و�را�� ھ
•MoBio و��� -ده ا�ت� �.!و�ط اداره ���وری اط%$�ت �ر��

� ��-د MoBioاداره اد�9م، �8ول •.

:�� ا�ن )ورت ا�ت ��MoBioوه ا�!'�ده از 
.���ز �� ا!)�ل ا��!ر�ت دار�د•

.ا�!'�ده #��د MoBioاز ) و���ل(� !وا��د روی #���و!ر، =پ !�پ، !�"ت �� �و-� ھو-�د •
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MoBioاط���ت ��� در��ره . 1

MoBio د�# � ># �.در �ر��� ر�زی �!?ل اد�9م �� -
�وا�ق آوز-� و -A"� @ود را *�ت #��د•

دارک �م را ذ@�ره و در ��ل �ر#ت از آن ا�!'�ده #��د•

ا�!'�ده #��د MoBio@ود!�ن �� �� ���ر ا�راد، از •

داده ھ�ی @ود را �� ���ر ا�راد ار��ل #��د•

.اھداف @ود �رای اد�9م در 	��D را �� ھراه د�ر اد�9م �ر��� ر�زی #��د•

:�'�ظت از اط%$�ت
.  ذ@�ره و �'�ظت � -ود Rhine-Neckarداده ھ�ی -� در اداره ����� •

.ھ�F #س �� !وا�د �دون ر,��ت -� داده ھ��!�ن را -�ھده #�د•

•MoBio  ��ارو �?ررات �'�ظت از اط%$�ت $و)EU-GDPR (د�# �.را ر$��ت 
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MoBioاط���ت ��� در��ره . 1

د�!ر�� �� داده ھ�

� !وا��د داده ھ�ی @ود را �� ا�راد ز�ر �دھ�د:
• �$�د�!ر�� #�ل) !?ر���ً (): ا��Hن وGت(-�وران ا	!

د�!ر�� #�ل) !?ر���ً (): ا��Hن !G�Dب(د�ر�ت اد�9م •

ور اد�9م •Jد�!ر�� �دود): ا��Hن !G�Dب(

• �"A- ر#ز@وا�ش �دود: آژا�س ا�!@دام/ 

•�@وا�ش �دود: #�ر�ر

@وا�ش �دود: در�� ز��ن•

@وا�ش �دود: ikubizا!�ق ��زر����، ا!�ق )�Dت و !	�رت، •

•RNK Sprachkurskoordination VwV :دود�@وا�ش 

��@!�ر داده ھ�

� !وا��د اط%$�ت ز�ر را در   �-MoBio ذ@�ره #��د:
اط%$�ت -@)�•

�رز�دان و ھ�ر: @��واده•

!�)�%ت•

-Aل•

ز��ن•

��ط ز�د��•
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��ت ��م و ورود.  2
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��ت ��م و ورود. 2

•kreis.de-neckar-https://mobio.rhein را ��ز #��د.

).2(و ��س �< ز��ن �رای ������ �'�ظت از اط%$�ت ا�!@�ب #��د ) 1(#"�< #��د » *�ت ��م«روی •

#"�< #��د » �Gول«و روی ) 4(��س !�< �ز��د –)  3(#"�< #��د » دا�"ود ���ل«روی –ر,��ت ��� را �� ز��ن �دری @ود �@وا��د •
)5.(

)3( 

)5( 

)4( 

)2( 

)1( 
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��ت ��م و ورود. 2

، ���ب @ود را )3(��س =ط'� از طر�ق =��< �درج در ا��ل ). 2(ا��ل را �@وا��د . �< ا��ل در���ت � #��د). 1(��"دھ� را �ر #��د •
.��Dل #��د

، )4(�س از آن، �� ا�!'�ده از داده ھ�ی �درج در ا��ل •
):5(وارد ���ب @ود -و�د  

)1( 
)2( 

)3( 

)5( 

)4( 
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 �ط داده ھ�.  3

11)'�� اط%$�ت #"�  3.1    

12)'�� اط%$�ت ��و�را�� 3.2    

17)'�� ��ددا-ت ھ�ی -@)�  3.3    

19)'�� �زارش 3.4    
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 �ط داده ھ�. 3

اط���ت ��� 3.1
� #�د @%)� ای از داده ھ�ی @ود دا-!� ��-�د• >ا�ن داده ھ� *%ً ھ��Sم )��ت �� �8وRن، ادارات �� . ذ@�ره #ردن ا�ن اط%$�ت #

.-ر#ت ھ� اھ�ت دارد

�د�ن ).  را �����د» ا�!-�ر داده ھ�«�)ل (ار��ل #��د ) �8وRن، ادارات و �9ره(� !وا��د �@-� از ا�ن اط%$�ت را �� ا�راد د�Sر •
< #��د# �.!ر!�ب ا�ن ا�راد � !وا��د �ر�T !ر �� -

� !وا��د دار#� ���د �واھ���� ھ� �� رزو� @ود را در • �-MoBio  ھ�«�)ل (ذ@�ره #��د ��< ). را �����د» ,# �ا�ن �� -
� #�د دارک ر�� @ود را ��ز��دھ� #��د.

� #�ر � #��د، � !وا��د �����د  � #��  �  �زی �و-!� ا�ت MoBioا�ر د�ران اد�9م �� -�وران ا	!�$� در •- ��  .

-�وره ا	!�$�  .را �� �وان �%ط $# ��ر وارد �رد) ��م، �ن، 	���ت(» اط%$�ت -@)�«���U ھ�ی �درج در )'�� اول  :�!م•
د�ران اد�9م و ادارات اد�9م در -�رداری ھ� � !وا��د !��Aرات را ا$�ل #��د)دد#�ر ا	!�$� اداره �����( ،.  

.ا�ن در ورد )'�� اول �رای ھ�ر و ھر �رز�د ��ز )دق � #�د•
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 �ط داده ھ�. 3

اط���ت �$و'را�� 3.2
���U –)  2(»  !�)�%ت«*%ً در �@ش –در ا��	� � !وا��د �� �واRت . �< ��	ره را ��ز @واھد #رد) 1(#"�< روی �@ش ر�وط� •

.دھ�د

• �.#"�< #��د) D� «)3دی«�رای ذ@�ره #ردن، روی د#

ھ�F �رد د�Sری. ، �< ��ددا-ت -@)� ا�	�د #��د)4(� !وا��د در ھر �@ش ز�ر •

� !وا�د آن ھ� را �@وا�د�!

)4( 

)1( 

)2( 

)3( 
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 �ط داده ھ�. 3

��ش ھ�ی د$)ر
.ھ ��ن � !وا��د �� �واRت �@ش ھ�ی @��واده، !�)�%ت، ز��ن، -Aل و ��ط ز�د�� ��ز ���U دھ�د•

.ا�ن )'��ت ھ�S -��� ھ�!�د•

•MoBio ود ا�ت	و ���"Sن �� ز��ن ھ�ی $ر��، ��ر��، �را��� و ا��� !ن ھ�ی آزاد را �� آ=��� �� ا�S"��� �ر . ھ �ا� =ط'�ً ھ
!ن ھ�ی آزاد !و�ط . #��دMoBio و�د- �� �.!ر	
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 �ط داده ھ�. 3

:��ش ھ�ی ھ��ر و �رز�دان
!'�وت ھ�!�د• �:�@ش ھ�ی ھ�ر و �رز�دان #

.�� ��ش ���ش ا,��� #��د) 2(�� �رز�د ) 1(در ا��	� ا�!دا ���د �< ھ�ر •

.��وه #�ر را �� *�ل �رز�دان در )'��ت �Dد �� -� �-�ن @واھ�م داد•

)1( 

)2( 
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 �ط داده ھ�. 3

:ا�زودن �رز�د
.#"�< #��د) 2(» �Dدی«��س روی . ��"دھ� را �ر #��د. ��ز @واھد -د) 1(ا�ن ��	ره •

.�Dد، � !وا��د �واRت �@ش �رز�د را و�را�ش #��د. ا�ن اط%$�ت ذ@�ره @واھد -د•

)1( 

)2( 
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 �ط داده ھ�. 3

:+$ش ���$ش �رز�دان
:�����د) D�)1د، � !وا��د �رز�د را در ��ش ���ش •

د�ران اد�9م �Gدر @واھ�د �ود ا�ن . �����د) 2(� !وا��د اط%$�ت -@)� �رز�د را در • �� �$��س از �ر #ردن ��"دھ�، �?ط -�وران ا	!
.اط%$�ت -@)� را !��Aر دھ�د

� !وا��د ا�ن ���U ھ� را !��Aر دھ�د. -�ھده و و�را�ش #��د) 3(� !وا��د ���ر �واRت را در • �-�.ھ

)1( )2( )3( 
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 �ط داده ھ�. 3

 $�ددا-ت ھ�ی -�,� 3.3

ھ�F #س �� 	ز -� �Gدر . � !وا��د ا��	� ��ددا-ت @)و)� ا�	�د #��د
�د ز�ر در �@ش ) 1(�رای ا�	�م ا�ن #�ر، ا�!دا . �� د�دن آن ���ت� ��

 :  �رو�د) *%ً @��واده، !�)�%ت، ز��ن(ر�وط� 

)1( 

)2( 

 .#"�< #��د) 2(�رای ��ددا-ت 	د�د، روی 
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 �ط داده ھ�. 3

)3( 
)4( 

)5( 

 ).1(��ددا-ت را ا��	� ��و���د 

 ).2(��ددا-ت را ا��	� ذ@�ره #��د 

 ).3(�� ا��	� �ر�رد�د 

 ).4(��ددا-ت را ا��	� !��Aر دھ�د 

 ).5(��ددا-ت را ا��	� �ذف #��د 

 $�ددا-ت ھ�ی -�,� 3.3
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 �ط داده ھ�. 3


$زی �و-ت؟: 'زارش 3.4 	
 ��� 	

� !وا��د �رای ھر �وال �< �زارش ���ش دھ�د•  .

.#"�< #��د) 1(�رای ا�ن #�ر، روی $%ت آ�� •

).3(داده و ���U  � ز��� �ذف -ده ا�ت ) 2(� !وا��د �����د  � #-�  � ���@� •

)1( 

)3( 
)2( 
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ا��-�ر داده ھ�.  4

21)'�� اط%$�ت #"�  4.1    

22)'�� -�رداری –ا�!-�ر داده ھ�  4.2    

25)'�� ذی �'T –ا�!-�ر داده ھ�  4.3    
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ا��-�ر داده ھ�. 4

اط���ت ��� 4.1
�8وRن، ادارات و �9ره ار��ل � #�د MoBioا�!-�ر داده ھ� اط%$�ت را از • �� . ># ��د�ن !ر!�ب ا�ن ا�راد � !وا��د �ر�T !ر �� -

.#��د

•MoBio م ا�ت�:  �?ط اط%$�!� را ار��ل � #�د #� �رای �رد ا�!@��� 

زب*%ً اط%$�ت ر�وط �� دوره ھ�ی آوزش ز��ن و �طW ز���� �رای دارس •

•�- �"A- ر#ز.  �� اط%$�ت ر�وط �� آژا�س ا�!@دام و 

ا�ن . از ا���H ا�ن اط%$�ت را ار��ل #��د، ���د ������ �'�ظت از اط%$�ت را �� ز��ن �دری @ود �@وا��د و ��س �� آن وا�?ت #��د�Gل •
.  ������ ھ ��ن �-�ن � دھد #�  � اط%$�!� ار��ل @واھد -د

�� ا-!راک ) دد#�ران ا	!�$� اداره �����(�� د�ر�ت اد�9م -�رداری ھ� و -�وره ا	!�$�  MoBioوG!� اط%$�ت را از  :�م•
� �ذار�د، � !وا��د ا�ن اط%$�ت را -�ھده #��د و @ود!�ن  �زی در MoBio و���د��  .

وران اد�9م -�رداری ھ� �?ط � !وا��د اط%$�ت -@)� -� را !��Aر دھ�د؛ و �� ھ�F اط%$�ت د�Sری را•J.
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ا��-�ر داده ھ�. 4

-!رداری–ا��-�ر داده ھ�  4.2
ت @ود »-�رداری«) 2(�رای ا�	�م ا�ن #�ر، =ط'�ً . �� ا-!راک �Sذار�د) 1(� !وا��د اط%$�ت را �� -�رداری ھ� •�Gل ا�، ��س 

.  را ا�!@�ب #��د) 4(و در���ت #��ده اط%$�ت ) 3) (-�رداری(

)2( 

)3( 

)4( 
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ا��-�ر داده ھ�. 4

-!رداری–ا��-�ر داده ھ�  4.2
).3(را #"�< #��د » �Gول«و ) 2(و ��س !�< �ز��د –#"�< #��د ) 1(» دا�"ود ���ل«روی –=ط'�ً ������ �'�ظت از اط%$�ت را �@وا��د •

.@واھ�د د�د #� ا�!-�ر داده ھ� ذ@�ره -ده ا�ت. ا#�ون ا�ن اط%$�ت �� �رد ا�!@��� ار��ل � -ود•

  

� !وا��د �� ) ا��Hن !G�Dب(و د�ر�ت اد�9م ) ا��Hن وGت(-�وره ا	!�$� . ا�ن ا�راد ھ�-� �Gدر @واھ�د �ود ورودی ھ�ی -� را �����د•
وران اد�9م � !وا��د �?ط �� اط%$�ت -@)� ر��د�� #��د. ھ� اط%$�ت ر��د�� #��دJ.

)2( 

)3( 

)1( 
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ا��-�ر داده ھ�. 4

2ذف ا��-�ر داده ھ�–-!رداری –ا��-�ر داده ھ�  4.2

:ا�ر � @واھ�د داده ھ�ی �!-ر-ده �رای -�رداری را �ذف #��د، =ط'�ً �< ��� ار��ل #��د ��•

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Stabsstelle Integration  

69036Heidelberg
Postfach 10 46 80

.=ط'�ً ا�ن ��� را ا,� #��د. ا�ن ��� ���د در�ردار�ده ��م، -�رداری و !�ر�U !و=د -� ��-د•
� اط%$�ت را �� در�!� �ذف � #��م، =ط'�ً روی ���!م اط%$�ت • �Hن از ا�����را در ��� وارد ) 2(#"�< و -�ره ) 1(�رای اط

.#��د

)1( 
)2( 
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ا��-�ر داده ھ�. 4

ذی �34–ا��-�ر داده ھ�  4.3
»  ذی �'D�»Tد . #"�< #��د) 2+ (�رای ا�ن #�ر، روی $%ت ��ز ). 1(ار��ل #��د ) ذی �'�Dن(ھ ��ن � !وا��د داده ھ� را �� ���ر ا�راد •

.  را ا�!@�ب #��د) 5(���د ز��ن ������ �'�ظت از اط%$�ت . را ا�!@�ب #��د) 4(��س ��H از ذی �'�Dن . را ا�!@�ب #��د) 3(

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 
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ا��-�ر داده ھ� . 4

ذی �34–ا��-�ر داده ھ�  4.3
.را #"�< ����د) 3(» �Gول«و ) 2(و ��س !�< �ز��د –#"�< #��د ) 1(» دا�"ود ���ل«روی –=ط'�ً ر,��ت ��� را �@وا��د •

.  داده ھ�ی �!-ر-ده ذ@�ره @واھ�د -د•

��ش داده @واھد -د) 4(» ا�!-�ر داده ھ�«ذی �'T ا�!@��� -� در •�.

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 
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ا��-�ر داده ھ� . 4

ت •%Dود. #"�< #��د) 1(=ط'�ً رو�- � .�ر��� ا��ل -� ��ز 

)1( 

 .وارد #��د) 2(را ا��	� ) ذی �'T(آدرس ا��ل �رد ورد �ظر •

)2( 

روز D!�ر  14ا�ن =��< �� دت . ذی �'T ��س =���H در ا�ن ا��ل در���ت @واھد #رد. را �� ذی �'T ار��ل #��د) 3(ا��ل •
� !وا�د ا�ن اط%$�ت را از طر�ق =��< -�ھده #�د. @واھد �ود T'� واره در طول آن . ذیروز ��Gل  14داده ھ�ی �D"� ھ

-�ھده @واھ�د �ود. 

)3( 
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ا��-�ر داده ھ�. 4

2ذف ا��-�ر داده ھ�–ذی �34 –ا��-�ر داده ھ�  4.3
.  #"�< #��د) 1(�د�ن �ظور، روی �طل ز��=� . روز �س از �� ا-!راک �ذاری، داده ھ�ی �!-ر-ده را �ذف #��د 14� !وا��د ظرف •

�درج در ا��ل د�Sر D!�ر �@واھد �ود >��=.

Hن ا�ت #� �رد ذی �'T، داده ھ�ی -� را ذ@�ره #رده ��-د• �.ا

.�� او �< ��� �� ا��ل ��و���د و �@واھ�د داده ھ�ی -� را �ذف #�د•

)1( 
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 �$�	 ھ�5.

� ھ� 5.1�30)'�� آ�"ود ,

31)'�� دا�"ود �رم ھ�ی از �Gل  �پ -ده 5.2
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 �$�	 ھ�. 5

آ+�ود  �$�	 ھ� 5.1
دارک را � !وان در •MoBio  ھ�«!�ت ��»  آ�"ود«و آن را » 	�!	و«�رای ا�	�م ا�ن #�ر، درک ورد �ظر را . ذ@�ره #رد) 1(» ,

).3(ا�ن درک را ��ز � !وان دو��ره �ذف #رد . »-�ھده #��د«را ) 3(��س @واھ�د !وا��ت درک . #��د) 2(

!ھ�-� ��@� ا)"� درک @ود را ��S دار�د: �م•

��س � !وا��د آن را . دا�"ود و روی د�!�Sه @ود ذ@�ره #��د) 3(» -�ھده«آن را دو��ره از طر�ق . ھ ��ن � !وا��د درک را ار��ل #��د•
.�� ا��ل ار��ل #��د

)1( 

)2( 

)3( 
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 �$�	 ھ�. 5

دا��ود �رم ھ�ی از �9ل 
�پ -ده 5.2
).1(» دا�"ود �رم �واھ���� ھ�ی از �Gل  �پ -ده«: � !وا��د �رم �واھ���� ھ�ی از �Gل  �پ -ده را ا��	� دا�"ود #��د•

� !وا��د دارک را در �@ش •»�Gر'!.ذ@�ره #��د؛ ا��	� �?ط !و�ط -� ��Gل -�ھده ا�ت) 2(» 

.، !و�ط -�وران ا	!�$� و د�ران اد�9م ��ز ��Gل -�ھده ھ�!�د)ا�ر ا�!-�ر داده ھ� دار�د(���ل ھ��� #� در ���ر �@ش ھ� ذ@�ره � -و�د •

)1( 

)2( 
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�وا�ق ���	 ھدف 6
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�وا�ق ���	 ھدف. 6

�-�ھده �وا�ق ���	 ھدف
�?ط در )ورت و	ود !وا�ق ��� . در��ره آن )��ت -ده ا�ت را -�ھده #��د) 1(ا��	� � !وا��د !وا�ق ��� ھ�ی ھدف #� �� د�ر اد�9م •

.ھدف، ا�ن �@ش را @واھ�د د�د

� #�د• ># �.ھ ��ن ا�ر �� ر#ز -Aل �� آژا�س ا�!@دام در ��ل �'!Sو ھ�!�د، ا�ن �� -

� !وا��د در )ورت د=@واه، اھداف @ود را آ�	� �-�ن دھ�د•.

)1( 
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�د$ر$ت ��2ب. 7

35)'�� ز��ن #�ر�ر 7.1

36)'�� �ذف ���ب 7.2
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�د$ر$ت ��2ب. 7

)1( 

ز��ن ��ر�ر 7.1
.@ود را !��Aر دھ�د) 3(�� رز $�ور ) 2(� !وا��د آدرس ا��ل . ���ب @ود را !��Aر دھ�د) 1(� !وا��د ا��	� •

� !وا��د ز��ن •MoBio (4 (ر دھ�د��A! را  .MoBio ود ا�ت	و��س ���د . �� ز��ن ھ�ی آ=���، ا�S"���، �را���، $ر�� و ��ر�� 
.دو��ره وارد ���ب @ود -و�د

.ذ@�ره #��د) 5(ا��	� •

)4( 

)5( 

)3( 

)2( 
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�د$ر$ت ��2ب. 7

:2ذف ��2ب 7.2

� !وا��د ���ب @ود و ھ� داده ھ�ی آن را �ذف #��د ���.ھ�-� و در ھر ز

� ��و���د �� �:�د�ن �ظور، ���د �< ��

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Stabsstelle Integration  

69036Heidelberg
Postfach 10 46 80

.=ط'�ً ��م و ��م @��واد�� و آدرس ا��ل @ود را در ا��ل درج #��د
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اط���ت �$-�ر+ ���س .  8
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���س و اط���ت �$-�ر. 8

ت @ود �� د�ر اد�9م -�ر �� -�رداری @ود !�س �Gل ا� �$�در )ورت و	ود ھر �و�� �وال در��ره ا�ن ط"ب، =ط'�ً �� -�وره ا	!
.��Sر�د

:را ا��	� �����د MoBioھ ��ن � !وا��د اط%$�ت ��-!ر در��ره 
kreis.de/,Lde/start/landratsamt/mobile+biografie.html-neckar-https://www.rhein  

آ�� �وال ��ز��� �� ��-���دی دار�د؟
:=ط'�ً �� ا�ن اداره !�س ��Sر�د

Rhine-Neckar District Office
-Integration Department -

Elena Albrecht (Region South-West(
elena.albrecht@rhein-neckar-kreis.de 

06221 522-2206

Dr. Rolf Hackenbroch (Region North(
rolf.hackenbroch@rhein-neckar-kreis.de

06221 522-2208

Reinhard Mitschke (Region East(
reinhard.mitschke@rhein-neckar-kreis.de

06221 522-2207


