
   

 

 هرابرد ناتسرپرس و نیدلاو ھب طوبرم تامولعم
 »ملعتم مالعتسا«

 
 ؟تسیچ »ملعتم مالعتسا« فدھ

 ،بتاکم .دننک زاربا بتکم رد ھحصلاظفح و یریگدای تیفیک هرابرد ار دوخ رظن دنناوتیم »ملعتم مالعتسا« کمک ھب نیملعتم
 .دنریگیم راک ھب و دننکیم هریخذ میلعت طیحم و بتکم فاشکنا و لیلحت فدھ اب ار یورس نیا جیاتن یلم یاھداھن و بتاکم ناریدم
 .دننک تساوخرد ار یورس ماخ یاھهداد تسا نکمم نیققحم .دوش هدافتسا زین یقیقحت روما یارب تسا نکمم یورس یاھهداد زا
 .دوشیم رشتنم زین skoleporten.udir.no سردآ ھب »بتکم هاگرد« تیاسبیو رد »ملعتم مالعتسا« جیاتن یضعب

 ؟دنکیم راک مسقیچ مالعتسا
 مالعتسا« دیاب بتاکم و یشخب تارادا ،یرھش تارادا .دنک رپ راھب لاسمین ای نازخ لاسمین رد ار »ملعتم مالعتسا« دناوتیم ملعتم
 .دننک عیزوت راھب لاسمین رد ار مالعتسا ھک دنراد ار رایتخا نیا بتاکم .دننک عیزوت نازخ لاسمین رد ار »ملعتم
 
 یتالاوس ھب نداد باوج زا دنناوتیم نیملعتم .تسا یرایتخا راھب و نازخ یاھلاسمین رد نیملعتم یارب »ملعتم مالعتسا« ندرک رپ
 .دننک یراددوخ ،تسین دنیاشوخ ناشیارب ھک
 
 هداد سسورپ تیلوئسم و یصخش یاھهداد زا تظفاحم
 دوش نئمطم دیاب »یوران ھیبرت و میلعت تایھ« .دوشیم هریخذ وا یصخش یاھهداد ،دھدیم باوج »ملعتم مالعتسا« ھب ملعتم یتقو
 .دوشیم سسورپ اھهداد زا تظفاحم یراج تاررقم قبط و حیحص تروصب »ملعتم مالعتسا« زا هدمآ تسد ھب یصخش یاھهداد ھک

Conexus یاھهداد ھب طوبرم نیناوق نامھ زا و تسا »یوران ھیبرت و میلعت تایھ« فرط زا یورس ھسورپ یکینخت قیبطت لوئسم 
 ،ماخ یاھهداد لومشب ،»ملعتم مالعتسا« جیاتن شیامن و یروآعمج ،میظنت یارب یھاگرد Conexus .دنکیم یوریپ یصخش
 .دیوش نآ دراو دیاب هاگرد نیا زا هدافتسا یارب .تسا هدرک یزادناهار
 
 ھب ملعتم هرکذت ربمن و تسین دوخ مان جرد ھب فلکم ملعتم .درک لصتم ناگدنھدباوج ھبً امیقتسم ناوتیمن ار »ملعتم مالعتسا« جیاتن

 .دوریم نیب زا ملعتم تاباوج و ملعتم ھب هدش هداد دورو دوک نیب کنیل ،مالعتسا ندش رپ زا دعب .دوشیمن لصتم ملعتم تاباوج
 نیا یرظن ظاحل زا ،ییانثتسا دراوم رد ،ھتبلا .دوشیم لکشم رایسب ،تسا هداد باوج مالعتسا ھب ھک یصخش ندومن ادیپ بیترتنیدب
 رد تسا نکمم قافتا نیا .)میقتسمریغ ییاسانش( دھد صیخشت ناتتاباوج داینب رب ار ملعتم تیوھ یصخش ھک دراد دوجو ناکما
 جیاتن شیامن یارب یاھناریگتخس نیناوق ام ً،اانب .دھد خر ،تسا صخشم یدودح ات یورس ھب ناگدنھدباوج ھقباس ھک کچوک بتاکم
 یارب )یزاسمانیب نیناوق( یصوصخم نیناوق ام .دوشیم یمیلعت یلم یاھداھن و بتاکم ناریدم ،بتاکم لومشب ھک میراد یورس
 ھب یاھهداد .میاھتفرگ رظن رد ،ملعتم تاباوج یور زا ملعتم تیوھ میقتسمریغ ندش اشفا لامتحا شھاک و صاخ جیاتن ندرک ناھنپ
 .دوش مھارف ملعتم تاباوج داینب رب تیوھ ییاسانش ناکما ھک دوشیمن رشتنم یروط یورس زا هدمآ تسد
 
 اھهداد سسورپ ھصرع رد »یوران ھیبرت و میلعت تایھ« نیناوق دیاب نیققحم ،دریگیم رارق نیققحم رایتخا رد اھهداد ھک یدراوم رد
 .دننک اضما ار اشفا تعنامم ھمانراھظا و دننک تاعارم ار یرادزار و
 
  



   

 یصخش یاھهداد سسورپ یقوقح یانبم
 زا تظفاحم یمومع نوناق« زا (g)(2)9 و (e)(1)6 داوم زا »ملعتم مالعتسا« اب طوبرم یصخش یاھهداد سسورپ یقوقح یانبم
 forskrift til[ »میلعت نوناق تاررقم« زا 3-2 شخب رد جردنم لمکم یلم یقوقح یانبم و ،(GDPR) »اھهداد

opplæringsloven[ لقتسم بتاکم نوناق تاررقم« زا 3-2 شخب و« ]forskrift til friskoleloven[ تسا هدش جارختسا. 
 

 ؟دیراد یلاوس
 www.udir.no/undersokelser سردآ رد دیناوتیم ار رتشیب تامولعم .دیوش سامت رد بتکم اب ،رتشیب تامولعم بسک یارب
 سردآ لیمیا قیرط زا ،یورس یاھهداد زا تظفاحم ھب طوبرم یتالاوس ندرک حرطم یارب .دییامن ادیپ )یجیوران ناسل ھب فرص(

personvernombud@udir.no دیوش سامت رد »یوران ھیبرت و میلعت تایھ« رد »اھهداد زا تظفاحم رومام« اب. 

 اب ،دینک ضارتعا »یوران ھیبرت و میلعت تایھ« رد »ملعتم مالعتسا« ھب طوبرم یصخش یاھهداد سسورپ ھسورپ ھب دیھاوخیم رگا
 زا تظفاحم هرادا« تیاسبیو رد )یجیوران ناسل ھب فرص( رتشیب تامولعم .دیوش سامت رد »یوران یاھهداد زا تظفاحم هرادا«
jeg-kan-oss/hvordan-atatilsynet/kontaktd-https://www.datatilsynet.no/om- :تسا هدش ھئارا »یوران یاھهداد

datatilsynet/-til-klage 

 :»یوران ھیبرت و میلعت تایھ« سامت تامولعم

 PO Box 9359 Grønland, NO-0135 OSLO, NORWAY :یتسپ سردآ

 00 12 30 23 47+ :نوفیلت
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