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  هداوناخ ددجم نتسویپ دروم رد هرواشم

 تاعالطا زا تظافح ھب طوبرم تامولعم
 
 ددجم نتسویپ .لاصتا .یبایدر
 ادج ناش هداوناخ زا ترجاھم ای یگراوآ ،یعیبط ثداوح ،ھناحلسم یاھ گنج لیلد ھب ھک یدارفا زا (DRK) املآ خرس بیلص یبایدر تامدخ
  .دنک یم کمک اھ هداوناخ ددجم نتسویپ و اھنآ سامت یرارقرب ،هداوناخ یاضعا یبایدر تمسق رد هرادا نیا .دنک یم تیامح ،دنا هدش
 
 ؟میراد زاین یتاعالطا یچ ھب دوخ راک یارب
 یتاعالطا لماش نیا .دراد ترورض رثکا دح یتاعالطا ھب ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ ،شا هداوناخ یاضعا اب درف کی نتسویپ یارب
 مھم ام وجتسج یارب زین تسا هدش هداوناخ زا ییادج ھب رجنم ھک طیارش .دوش یم ترجاھم ریسم و یلصا روشک تایزج ،دلوت خیرات ،مان دننام
 ھنوگچ ھک دنادب دھاوخ یم و دراد ترورض هدننک وجتسج صخش سامت تاعالطا ھب ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ ،نیا رب هوالع .تسا
  .دنک کمک صخش یبایدر ھب دناوت یم دوش یم وجتسج ھک یصخش سکع نینچمھ .دراد طابترا دوش یم وجتسج ھک صخش اب صخش نیا

 
 دنوش یم وجتسج ھکیسک و هدننک وجتسج عفن ھب میناوتب ات میراد زاین اھنآ ھب ام ھک دنتسھ یصخش تاعالطا )سکع لومش ھب( تاعالطا نیا مامت
  .مینک مادقا

 
 ؟مینک یم سسورپ ار تاعالطا یدصاقم یچ یارب
 .دنوش اجکی مھ اب اھ هداوناخ و دنوش مولعم اھنآ تشونرس ،دنک وجتسج ار هدش مگ دارفا ات دنک یم هدافتسا یصخش تاعالطا زا یبایدر تامدخ
 
 
 ؟ددرگ یم لقتنم ثلاث صاخشا ھب تاعالطا ایآ
 یبایدر تامدخ یناھج ھکبش ھب ار یبایدر تساوخرد ام ،صخش کی یبایدر ماگنھ .مینک یم دروخرب ھنامرحم الماک یصخش تاعالطا اب ام
 لاسرا )اھروشک ریاس رد خرس شبنج و خرس بیلص یاھ نمجنا و خرس بیلص یللملا نیب ھتیمک اب ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ ھیداحتا(
 تماقا لحم دروم رد یرتشیب یتاعالطا ات دنک یم شالت یبایدر یلحم تامدخ ،دراد رارق یبایدر ھب کوکشم درف ھک یاھروشک رد .مینک یم
  .دوش لقتنم رگید بناوج ھب یصخش تاعالطا دشاب مزال نکمم یراک طیارش نینچ رد .دروآ تسد ھب ار هدش یبایدر درف
 

 )اھنادنز ،مان تبث تاماقم ،ترجاھم تاماقم لاثم ناونع ھب( یتلود یاھنامزاس -
 )IOM ،زرم نودب نارتکاد ،UNHCR، UNICEF لاثم ناونع ھب ( یللملا نیب یاھنامزاس -
 )یبھذم عماوج ،نیرجاھم یکمک دوخ یاھنامزاس ،یھد هروشم زکارم -
 )یتموکح ریغ حلسم یاھ هورگ ،یموق ناگرزب ،ھیرق/رھش نینکاس دننام( یتلود ریغ نارگیزاب ریاس -

 
 :دسرب رنش ھب یبایدر رطاخب تسا نکمم زین اھریوصت لومش ھب یصخش تامولعم

 )یرریوصت یاھ باتک و اھ تسل ،اھ رتسوپ رد لاثم ناون ھب ( یپاچ لکش ھب -
 تارشن ،www.tracetheface.org قیرط زا یریوصت نیالنآ وجتسج لاثم ناونع ھب ( یھافش و یلاتیجید لکش ھب ندرک اشفا -

 )ھماع یاھ ھیمالعا ای تنرتنا رد تسل رشن ،ییویدار
 
 
 ،تیاضر مزال ھیمالعا بوچراھچ رد .دوش یم لقتنم رگید یاھداھن ھب یبایدر تامدخ فیاظو ماجنا ھب ترورض تروص رد طقف تاعالطا

  .یصخش تامولعم راشتنا ای رگید یاھداھن ،اھروشک زا یخرب دیناوت یم امش
 
 ؟مینک یم هریخذ ار تاعالطا یتدم یچ یارب
  .دوش یم هریخذ تاعالطا سسورپ رد قوف فادھا ققحت یارب دشاب مزال ھک نامز ات دیا هدرپس ام ھب ھک ار یتاعالطا

 
 
 ؟دنوش یم لامعا تاعالطا زا هدافتسا یارب نیناوق مادک
 زا تظافح نوناق ماکحا قبط ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ راک .دشاب رادروخرب تاعالطا زا تظافح زا دراد قح طوبرم صخش رھ
 تاررقم امش تاعالطا زا هدافتسا ماگنھ رد ام ،نیا رب هوالع .دوش یم هرادا (DRK-SDDSG) ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ تاعالطا

 ،راک نایرج رد رگا .مینک یم تیاعر ار (BDSG) ناملآ لاردف تاعالطا زا تظفاحم نوناق و (DS-GVO) تاعالطا زا تظفاحم یمومع
 زا تظفاحم یارب راتفر یمومع یاھدک لیخد یاھ ناگرا ،مینک ھلدابت یبایدر یناھج ھکبش تامدخ اب ار امش تاعالطا ات میشاب ھتشاد زاین ام
 رمحا لالح و خرس بیلص شبنج رد یفاک هزادنا ھب امش تاعالطا ھک مینک لصاح نانیمطا میھاوخ یم ام .دننک یم یوریپ ار تاعالطا
 .دوش یم تظفاحم
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 ؟دیراد دوخ یصخش تاعالطا زا تظافح ھب ھطبار رد یقوقح یچ
 تسردان تاعالطا دیراد قح امش ،نیا رب هوالع .دیشاب ھتشاد یسرتسد ،تسا هدش هریخذ ام اب ھک نات یصخش تاعالطا ھب دیراد قح امش
 مادقا سپس ام .دیھد عالطا ام ھب دیناوت یم ،دینک هریخذ اردوخ یصخش تاعالطا دیتسین لیام رگید رگا .دینک حیحصت ار ام اب هدش هریخذ
 نامز رھ رد دناوت یم املآ خرس بیلص یبایدر تامدخ ھب هدش هداد تیاضر ھیمالعا .مییامن دودسم ای فذح ار امش تاعالطا ات درک میھاوخ
 رسارس یاھتسیل ای سکع یاھباتک ،اھرتسوپ رد تامولعم راشتنا یارب امش تیاضر ھک دیشاب ھتشاد دای ھب افطل .ددرگ وغل یئزج ای یلک روطب

 ھب یبتک تروص ھب ناوت یم ار لاطبا نیا .دنا هدیسر پاچ ھب لبق زا ھک یاھ ھخسن یارب ھن ،تسا وغل لباق هدنیآ راشتنا یارب طقف ناھج
@tracing- سردآ لیمیا ،enchChiemgaustraße 109, 81549 Mün سردآ ھب خینوم رد ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ

nst.desuchdie )داد ماجنا شمان رکذ اب )لوئسم زکرم ھب ای.  
 
 ؟دیریگب سامت دیناوت یم )لوئسم داھن( یسک یچ اب
 ،دیشاب ھتشاد یلاوس تاعالطا ندرک دودسم ای فذح ،حیحصت ،تاعالطا دروم رد دوخ قوقح یارجا ای دوخ تاعالطا سسورپ دروم رد رگا
 رد ،دیدوب هدرک رارقرب سامت دوخ هداوناخ ددجم نتسویپ تساوخرد ندرپس ماگنھ ھک ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ زکرم اب دیناوت یم
  .دیوش سامت

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دیریگب سامت ناملآ خرس بیلص یبایدر تامدخ یزکرم رتفد اب دیناوت یم ،دیوش سامت رد یسک یچ اب دیناد یمن رگا
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  .دیریگب سامت suchdienst@drk.de-datenschutz سردآ ھب یبایدر تامدخ یاھ هداد زا تظافح رسفا اب دیناوت یم نینچمھ

 
 

 
 
 
 
 

تیامح زکرم نوفلت هرامشو سردآ ،مان ای رھم  
 


