
 

AMiD 

للمهاجرين من ذوي اإلعاقةالمقدمة مدخل إىل الخدمات   

AMIF-2016-AG-INT 

وع   AMiDاستمارة الموافقة الخاصة باستخدام أداة تقييم االحتياجات ضمن مشر
 

 ا، بموجب هذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا، 
 )االسم(
(، وقد فهمت كل ما يتعلق NATقد تم إطالعي عىل التفاصيل الخاصة بأداة تقييم االحتياجات )أنه  .1

وع، وما يهدف إىل تحقيقه.  ي المشر
 
 باألداة، والمساهمة ف

ي  .2
ي إجراءات المقابلة و أأن 

 
ي فهم الكثير من األمور افق عىل المشاركة ف

 
ي الشخصية ستساهم ف

 ألن تجربت 
 قيد الدراسة. 

ي أن أختار عدم اإلجابة عىل سؤال أو أكير من أسئلة أداة تقييم االحتياجات، من بير  األسئلة  .3
يمكنت 

ي سيوجهها إىل "العامل المسؤول". 
 الت 

ي ذل .4
 
ي أي وقت أرغب ف

 
ي جلسة المقابلة ف

 
ي أن أتوقف عن المشاركة ف

ي يمكنت 
 
 ك. أثناء المقابلة، أو ف

 . ي
ي أن أطلب تعديل، أو حذف بعض مالحظان 

 نهايتها، يمكنت 
ي هذه  .5

 
ي أداة تقييم االحتياجات أثناء المقابلة. ف

 
نت ف ي قد يتم تسجيلها عىل شبكة اإلني 

أدرك أن إجابان 
ي مجهولة الهوية، ولن يتم اإلفصاح عن أي بيانات شخصية. 

 الحالة، ستكون جميع إجابان 
ي  أماكن التخزين اآلمن. ستكون البيانات متاحة فقط للعامل  أدرك .6

 
أنه سيتم تخزين البيانات ف

وع  ي خالل سنتير  بعد إتمام المشر
 
ها ف ، وسيتم تدمير ي

المسؤول، وأي شخص آخر ذي صلة بحالت 
 . ي
 البحتر

ي مجهولة الهوية تماما: ستتم اإل  .7
ي فقط عن طريق  حالةمن الممكن أن تكون مشاركت 

مز ر إىل مشاركت 
ي تم الحصول عليه اإلحالة إىلتم ت، ساإلشارة إليهأو  إدراجه . حير  يتمرقمي 

ا المعلومات والبيانات الت 
.  ،أثناء المقابلة  عن طريق هذا الرمز الرقمي

ي أقوم بتقديمها، فقط، من أجل األغراض الخاصة بأداة تقييم  .8
سيتم استخدام المعلومات الت 

 االحتياجات. 
ي تطوعية  .9

ي أي وقت. مشاركت 
 
ي االنسحاب ف

 تماما، ويمكنت 

ي هذه الدراسة. 
 
 أوافق عىل المشاركة ف

 االسم الكامل:                                                                                    التوقيع: 

 



 

، والهجرة،  ي ي االتحاد األورون 
 
وع عن طريق صندوق اللجوء ف  والدمج. يتم تمويل هذا المشر

 




