
  

 
 

 االندماج المدرسي لألطفال الالجيئن والقادمون الجدد 

 

  

 :اآلباء األعزاء 

  
  

نرجو منك   . سيشارك صف طفلك في دراسة حول االندماج المدرسي لألطفال الالجئين والمهاجرين حديثا  

ا . السماح  لطفلك  بالمشاركة باإلضافة إلى استمارة االسئلة الخاصة بأطفالك، فإن المعلومات المقدمة منك أيض 

سيتم التعامل مع التفاصيل  . لذلك نطلب منك ملء االستبيان القصير المرفق. مهمة بالنسبة لنا.الخاصة بك على 

 .لن يعرف المعلمون ما هي إجابتك . أنها سرية للغاية

فرصة للفوز بواحدة من جميع اآلباء الذين يدعموننا ويقومون بملء االستبيان المرفق وإعادته إلينا لديهم 

 .يورو لكل منها 30قسيمة بقيمة   50اجمالي 

  
  

 تصريح الموافقة الموقع على أن طفلك يمكنه المشاركة في هذه الدراسة ،فيرجى ارسال  توافق إذا كنت

 .سة معه إلى المدرسةللمشاركة في هذه الدرا

  

 .حول الدراسة، إعالن الموافقة وحماية البيانات في الصفحات التاليةالمعلومات  يمكن االطالع على مزيد من 

                                                      
  
  
  

 !شكرا  جزيال  لدعمكم لنا 

  



  

1 
 

 

 تصريح الموافقة لألهالي 

 "االندماج المدرسي لألطفال الالجيئن والقادمون الجدد"على مشروع  

 معهد علم النفس-جامعة ديسبورغ ايسن _ إدارة المشروع البروفيسور فيليب يوغرت 

          Prof. Dr. Philipp Jugert, Institut für Psychologie, Universität Duisburg-Essen  

Tel.: 0201-183-3308     E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

 ما هو عملنا في هذه الدراسة؟ - 

العائالت    يف يمكن أن يتعلم األطفال من ذوينرجو من حضرتكم مع أطفالكم دعمنا في  انجاز هذه الدراسة العلمية حيث أننا نريد أن نبحث ،ك  

لذلك .المهاجرة حديثاً بأفضل طريقة ممكنة في المدرسة،و ماهي أنسب وسيلة للعمل سوية مع األهالي  من المحتمل ان تمارسها  المدرسة 

رون مايهمنا في هذه الدراسة أن نستكشف عنه : كيف يتماشى طفلكم مع  المدرسين ومع زمالئه التالميذ، باإلضافة إلى معرفة المدى الذي تشع

 به بدعم المدرسة لحضرتكم  كأهالي.

 كيف سننجز هذه الدراسة؟- 

حيث يمكن لألطفال أيضاً  .في المدرسة  لمدة ساعتين أي مايقابله حصتين دراسية- استمارة أسئلة-السماح لطفلكم بأن يملىء استبياننرجو منكم  

حول طفلكم وعائلتكم ، باإلضافة إلى ذلك سوف  -تمارة أسئلة موجزةاس -وكذلك نرجو من حضرتكم ملئ استبيان موجز.أخذ  استراحة  هماخالل

ة الصف لالستعالم حول األداء المدرسي والسلوكي لطفلكم في المدرسة وأيضا إلى أي مدى تستطيع المعلم او |نطرح بعض األسئلة على معلم

، باإلضافة لذلك سنرجو من    بعض   2022عام القادم شباط  من الشهر هذه الدراسة سوف  تبدأ في. المعلمة عادة التواصل مع حضرتكم 

 . األهالي قبل هذا االشتراك في احدى المقابالت

  

 المشاركة الطوعية وحق االنسحاب-

في حال المشاركة يمكنكم وأطفالكم في أي وقت ودون إعطاء أي سبب االنسحاب من هذه  . المشاركة في هذه الدراسة طوعية

  .لن يترتب على عدم المشاركة أو االنسحاب من الدراسة أي مساوىء . الدراسة

 

 حماية البيانات وعدم الكشف عن الهوية-

حيث ) سميت ب القائمة المرمزة( يوجد قائمة تحتوي على أرقام مرمزة .بياناتكم وبيانات أطفالكم سوف ت عطى رقماً وت رّمز

هؤالء فقط يستطيعون .القائمة إال من خالل مدير المشروع وبعض من  فريق العمل يوجد لكل اسم رقم معين واليتم االطالع على هذه

وسيتم إتالفها بعد االنتهاء من المشروع في شهر تشرين .هذه المعلومات سيتم حفظها بخزانة خاصة مقفلة. ترتيب بياناتكم وتنظيمها

يمكنكم طلب مسح  هذه البيانات في أي وقت لطالما لم ت . هاحيث اليمكن ألحد بعدها االطالع أو الوصول إلي 2022الثاني من العام 

ستبقى بيانات هذه الدراسة  . ولكن عندما يتم إتالف هذه القائمة المرمزة لن يعد باإلمكان الوصول  لسجل البيانات وتحديدها.تلف بعد

  .ونتائجها قائمة لمدة عشر سنين قادمة على األقل 

 بدل أتعاب- 

يورو لصندوق  50ولذلك سوف نتبرع بمبلغ مالي بقيمة . جدون بصف طفلكم يمكنهم المشاركة بهذه الدراسةكل التالميذ المتوا

 قسيمة ،كل قسيمة بقيمة  50وسنجري قرعة  لربح واحدة من .يورو  20في حال مشاركتكم  بالمقابلة ستمنحون مبلغ بقيمة . الصف

في -بريد الكتروني-سوف نرسل  لكم ايميل. الستبيان القصير وأعادوا ارساله يورو، هذه القرعة ستشمل كل االهالي الذين ملؤا ا 30

 .حال كنتم أحد الفائزين 
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 تصريح الموافقة لمشاركة طفلكم

  
 السرية/حماية البيانات - 

 .الموافقةحيث أنها تمثل جزء من تصريح  4-5 لقد قمت بقراءة بنود حماية البيانات والخصوصية المتواجدة في الصفحة  

 نشر نتائج الدراسة- 

 .أعلم بأنه من غير الممكن التعرف على إجاباتنا بشكل محدد . أنا موافق على أن تنشر نتائج الدراسة  

 في حال وجود أي استفسار لدي-

 يمكن أن أتلقى اإلجابة من السيدة فرانشيسكا  إيلونا عند االتصال على هذا الرقم 

Frau Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-.)6824  

 اإلقرار بالموافقة-

عن عمره، جنسه ، في  أي بلد ولد :وأنا موافق بأن ت طرح عليه أسئلة من هذا القبيل .بأن  طفلي يشارك طوعاً في هذه الدراسة

يمكن لطفلي أيضا .ال عدم الرغبة في مشاركتها و طفلي يمكنه أن يحتفظ  بإجاباته على أسئلة محددة في ح. وأنشطته في وقت الفراغ

أستطيع المطالبة   . وأنني موافق وأسمح لمعلمي طفلي أن يجيبوا على األسئلة المتعلقة به. في أي وقت التوقف بدون ذكر أية أسباب

 .الخصوصيةأقر هنا بأنني  حصلت على نص حماية البيانات و. 2022بمسح بياناتنا حتى شهر تشرين الثاني من العام 

 اسم الطفل والكنية 

_________________________________________________________________________________  

اسم حضرتك والكنية   

_________________________________________________________________________________ 

  

  

 التوقيع                                                                                     التاريخ                        /المكان 

_________________________________________________________________________________  
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 الهاتفيةتصريح الموافقة لمشاركتكم في االستبيان الخاص باألهالي والمقابلة  

  
 السرية/حماية البيانات - 

 .حيث أنها تمثل جزء من تصريح الموافقة 4-5 لقد قمت بقراءة بنود حماية البيانات والخصوصية المتواجدة في الصفحة  

 نشر نتائج الدراسة- 

 .أعلم بأنه من غير الممكن التعرف على إجاباتنا بشكل محدد . أنا موافق على أن تنشر نتائج الدراسة  

 في حال وجود أي استفسار لدي- 

 يمكن أن أتلقى اإلجابة من السيدة فرانشيسكا  إيلونا عند االتصال على هذا الرقم 

Frau Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-.)6824  

 اإلقرار بالموافقة- 

عن عمري، جنسي ، في  أي بلد ولدت :وأنا موافق بأن ت طرح علي أسئلة من هذا القبيل .راسةبأنني أشارك طوعاً في هذه الد

يمكنني أيضا في أي وقت التوقف بدون ذكر أية .ويمكنني أن أحتفظ  بإجاباتي على أسئلة محددة في حال عدم الرغبة في مشاركتها 

أقر هنا بأنني  حصلت على نص حماية البيانات  . 2022ني من العام و أستطيع المطالبة  بمسح بياناتنا حتى شهر تشرين الثا.أسباب

 .والخصوصية

 اسم الطفل والكنية 

_________________________________________________________________________________  

اسم حضرتك والكنية  

_________________________________________________________________________________ 

 )لسحب القسائم(عنوان بريدك اإللكتروني  

  

 

 .)لترتيب مقابلة(الرجاء ترك رقم هاتفك .يورو 20إذا شاركت ، سأحصل على .  نعم ، أود المشاركة في المقابلة☐  

_________________________________________________________________________________  

 ، ال أريد المشاركة في مقابلة  ال.☐  

_________________________________________________________________________________ 
 يع     التوق      التاريخ                                                                                                                      /المكان

_________________________________________________________________________________  
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 تصريح حماية البيانات والخصوصية 

 . نحن نتبع القوانين والتعليمات المنصوص عليها في  الالئحة العامة لحماية البيانات في االتحاد األوربي 

 المفوض عن حماية المعلومات                                                                        لمسؤول عن معالجة البيانات ا                           

 Dr. Kai-Uwe Loser 
(Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
 der Universität Duisburg-Essen) 
Forsthausweg 2 47057 Duisburg 
Telefon: +49 234 32 28 720 
E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de 
www.uni-due.de/verwaltung/datenschutz 
                                                                            

Universität Duisburg-Essen  
vertreten durch den Rektor, 
Prof. Dr. Ulrich Radtke 
Forsthausweg 2 47057 Duisburg  
Telefon: +49 201 183-0 
Telefax: +49 201 183-3536 
 www.uni-due.de 

 
 

 الهدف من معالجة البيانات 

 ."االندماج المدرسي لألطفال المهاجرين "الهدف من معالجة البيانات هو تنفيذ مشروع البحث  

 المرجعية القانونية لحماية البيانات والخصوصية 

من القانون األوربي لحماية البيانات والخصوصية   2بند.  9األساس القانوني للمعالجة البيانات هو النص القانوني  

 ( الموافقة على معالجة البيانات الشخصية للفئات الخاصة)

 (Art .9Abs 2)  

  

 الحق في االنسحاب 

 .لديكم الحق في إلغاء الموافقة على المشاركة في أي وقت 

 الفترة الزمنية لحفظ البيانات 

 .سوف ت حفظ لمدة عشر سنوات ومن ثم ست تلف) استمارة األسئلة التي سبق وأن عبئت( االستبيانات المعبئة أو. 

 نقل البيانات لطرٍف ثالث 

 .الثلن يتم نقل ومشاركة بياناتكم الشخصية مع طرٍف ث 

 حقوقكم  

لديكم الحق بالحصول على معلومات من قبلنا فيما يتعلق بمعالجة بياناتكم الشخصية ، هذا الحق في الحصول على المعلومات يشمل 

المدة الزمنية من حفظ ومعالجة هذه البيانات ومستلمها ، يمكنكم مطالبتنا بتصحيح المعلومات  ٫الهدف ٫نسخة من بياناتكم الشخصية 

mailto:kai-uwe.loser@uni-due.de
http://www.uni-due.de/
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من  18و 17إذا توافرت الشروط القانونية من القانون رقم .  فور في حال كانت هذه البيانات الشخصية خاطئة قيد المعالجةعلى ال

قوانين الالئحة العامة لحماية البيانات في اإلتحاد األوربي  فإنكم تملكون الحق بشكل أساسي لمسح فوري للبيانات أو الحد من متابعة 

الرجاء االنتباه إلى أن المدة الزمنية . من منظومة القوانين سحب البيانات 21ك يمكنكم طبقا لشروط القانون معالجتها، عالوةعلى ذل

بعد االنتهاء من الدراسة أي 2022لالمتالكم الحق في الحصول على المعلومات او طلب مسحها حتى شهر تشرين الثاني من العام  

بعد هذه التاريخ لن يعد باإلمكان التعرف على بياناتكم أو بيانات طفلكم لكي  .انات الشخصيةفقط عند اتمام عملية اإلخفاء والترميز للبي

 .تطلعون عليها أو ليتم مسحها

  

  

لذلك نحن نرجو من حضرتكم عندما تودون بممارسة حقوقكم المذكورة سابقاً باالنسحاب ،التزود بالمعلومات،تصحيح الخطأ وإلغاء   

 :لجة البيانات التوجه إلى البروفيسور  فيليب يوغرت أو الحد من متابعة معا

Prof. Dr. Philipp Jugert Professor für 

Interkulturelle Psychologie   
Migration und Integration Stiftungsprofessur der Evonik-Stiftung  
Universität Duisburg-Essen  
Fakultät für Bildungswissenschaften  
Institut für Psychologie  
Universitätsstr. 2, 45141 Essen  
Telefon: 0201-183-3308  
E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

  

عندما يكون لديكم رأي بأن معالجة بياناتكم الشخصية لم تتم بطريقة قانونية، فإنكم تملكون الحق بتقديم شكوى لهيئة الرقابة  

 .عن حماية البيانات الشخصيةواإلشراف  المسؤولة 


