
معلومات شخصی  استفاده از
پدرکم  

.گیری شویدپی تعقیب و شما بھ عنوان یک پناھجو باید بھ خوبی  

 استفاده نمایدمربوط بھ شما  معلومات مورد نیازاز می تواند ) UDI( ۀ امور مھاجرینادار وکمپ 
 :تا بتواند

 سازدفراھم را محل بود وباش  ۀزمین شما برای پر کمدکھ  •
 را دریافت کنید ،کھ شما مستحق آن ھستید پولی کند کھ تضمین •
 شودسن بدون والین بھ شکل خوب مراقبت  راز شما بھ صفت یک پناھجوی زی •
 باشد، کھ برای شما مناسب نماید گیری، پیگی می کنیدکمپی کھ در آن زنده  در شمااز   ۀگونبھ  •
 نمایدگری پیمراقبت و د، از شما گردیو باید بھ کشور خود بر داده شده باشدجواب  شما گیپناھنده اگر بھ درخواست  •

معلومات مشخص شخصی شما را  )UDI( گی ادارۀ امور مھاجرینپ مھاجرین بھ نماینده باید کم ،ھا ربرای انجام دادن این کا
 . نمایدراجستر و از آن استفاده 

، کھ وظایف گیردآنعده قوانین و مقررات صورت می  ۀمحدود، این کار در استفاده می کنیممعلومات شخصی شما از کھ ما گامیھن
، قانون امور اداری و قانون این قوانین عبارت اند از قانون اتباع خارجی .گردیده استو مکلفیت ھای ما توسط آنھا تنظیم 

 معلومات شخصی.از محافظت 

یافتھ باشد و یا ھم  رفقط در صورت کھ در قانون تذک و می باشندارای مکلفیت راز داری ) دUDI( امور مھاجرینۀ ادار وکمپ 
 گران شریک سازند.، می توانند معلومات شخصی شما را با دیشما موافقھ نمایید

 :بگیرید تا در باره موارد ذیل معلومات حاصل نماییدشما می توانید با کمپ تماس 

 مھاجرین در مورد شما کدام معلومات شخصی را راجستر کرده استپ کم •
 این معلومات از کجا بدست آمده است •
 چگونھ از این معلومات استفاده می شود •
 افطت می شوداین معلومات چگونھ مح •

پ و یا توانید از کممی ھمچنین . شما تقاضا نمایید معلومات غلط (اشتباه) در مورد شما و یا حذف تصحیح برای ا می توانیدشم
 .نمایید را درخواست دریافت یک نسخۀ تحریری معلومات شخصی )UDI( امور مھاجرین ۀادار

شما می توانید معلومات بیشتر در مورد چگونگی استفاده از معلومات شخصی خود را در طرزالعمل معلومات شخصی ادارۀ 
 ید.مطالعھ نمای udi.noفحۀ انترنتی ص) در UDIامور مھاجرین (

و تائید ءامضا  
 .ممن معلوماتی را کھ دراین نامھ دریافت کرده ام، فھمیده ا   ☐

سرپرست                        /ء پناھجوامضا               محل و تاریخ  
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