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  على نقل البيانات إقرار بالموافقة

 البيانات المراد نقلها 

 :  _______________________________االسم األول: ______________________________   االسم

 ______________________________________________: ________________________الهاتف

 : ____________________غير ذلك Oذكر    Oأنثى    O  :(ُيرجى وضع عالمة)نوع الجنس 

 ___________________________________________  (:تقدير العمر إذا لزم األمر)تاريخ الميالد 

O اللغات: يلزم مترجم فوري_______________ :_______________________ 

 :    (ُيرجى وضع عالمة)إمكانات استشارية في مركز اإلقامة 

O تتوفر في مركز اإلقامة غرف من أجل تقديم االستشارات . 

 : غرض نقل البيانات

 .ن تقدم لك المشورةاإلمكانية بأن تخبرك بالخيارات اإلجرائية الالزمة وأ" savîaهيئة التنسيق "من خالل نقل البيانات، تتوفر لدى 

زيارتك والتحدث معك بمنتهىى  savîaوسيتولى موظفو الفريق االستشاري لـ . ولهذا السبب، تمرر هيئة التنسيق بياناتك إلى فريق المشورة

 . الثقة

 : savîaالمؤسسات التالية تشارك في الفريق االستشاري لـ 

 جمعية LÂLE in der IKB جمعية ُمسّجلة ،(www.ikb-lale.de ) والمكتب االستشاريi.bera 

(www.verikom.de/projekte/ibera) : 

 هيئتان استشاريتان متعددتان الثقافات معنيتان بأمور العنف المنزلي والزواج القسري 

 هيئة intervento (www.verikom.de/projekte/intervento) : 

ل معنية بأمور العنف المنزلي والمطاردة   هيئة تدخُّ

 هيئة FrauenNotRuf (http://www.frauennotruf-hamburg.de) : 

 هيئة استشارية متخصصة معنية بأمور النساء والفتيات المغتصبات  

حيىث ال ُيسىمل لهىم بتمريىر بياناتىك ومحتىوى المحادثىات  ويعمل كل االستشىاريين بسىرية تامىة . إن عرض المساعدة هذا اختياري ومجاني

 . ويخضع هؤالء أيًضا إلجراء حماية البيانات. االستعانة بمترجم فوري إذا لزم األمر من أجل عملية التشاورهذا وتتم . بدون تصريل منك

 . حيث سيتم التعامل مع بياناتك بسرية

 : الموافقة إقرار

 . للهيئةاالستشارية وكذلك الفريق االستشاري التابع  savîaأقر بموافقتي على تمرير بياناتي المذكورة أعاله إلى هيئة "

 . وأنا على علم بأنه يمكنني في أي وقت إلغاء هذه الموافقة بأثر مستقبلي

 ."وقد استملت ترجمة هذه الموافقة
 

 

 

____________________________________________     _______________________________________ 

 الهيئة ممثل/الموظف توقيع        المعني الشخص توقيع التاريخ،

 : اسم مركز اإلقامة

____________________________________ 

مركز االستقبال األولي  O:      (ُيرجى وضع عالمة)النوع 

 مركز إقامة عمومي Oالمركزي      

 _____________________________  :الهاتف

 _____________________________ : الفاكس

 _____________________________ : الشارع

 _____________________________ : المكان

 : ______________________الشخص المسؤول

 : ________________________رقم الملف

 _____________________________ : التاريخ


