جميع التجارب هامة .نحن
نبحث عنك!

التسجيل لمجموعات المحادثات

شكرا لك على اهتمامك بتبادل األفكار معنا.
لتنظيم مجموعات المحادثات ،نطلب منك تقديم المعلومات التالية.
االسم األول:
إسم العائلة:
*العمر:
*الجنس:
رقم الهاتف (للتواصل معك في حالة وجود مشاكل فنية):
اإليميل:
* نحن في حاجة إلى هذه البيانات للتقييم العلمي لمجموعات المحادثات.
لن نشارك معلوماتك الشخصية أبدًا.

تاريخ المشاركة المطلوب (يرجى وضع عالمة  Xفي العمود):
X

اللغات المستخدمة

الموضوع

التاريخ

الوقت

يوم الثلثاء26.01.2021 ,

17:00 - 18:30

االلماني

موضوع مفتوح

يوم الثلثاء02.02.2021 ,

17:00 - 18:30

االلماني و التركي

موضوع مفتوح

يوم الجمعة12.02.2021 ,

15:30 - 17:00

االلماني

العيش مع األطفال

يوم الثلثاء16.02.2021 ,

17:00 - 18:30

األلماني و العربي

موضوع مفتوح

يوم الجمعة19.02.2021 ,

15:30 - 17:00

االلماني

الدعم في الحياة اليومية

يوم الثلثاء23.02.2021 ,

17:00 - 18:30

األلماني ولغة اإلشارة النمساوية

موضوع مفتوح

يوم الجمعة26.02.2021 ,

15:30 - 17:00

االلماني

الحياة الوحيدة
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إذا قمت بالتسجيل في محادثة مع موضوع مفتوح:
يرجى تحديد الموضوع األكثر إثارة لالهتمام بالنسبة لك (خيارات متعددة ممكنة):
 oرعاية ورعاية اآلخرين
 oالعيش مع األطفال
 oالدعم في الحياة اليومية
 oالعيش بمفردك
 oموضوع آخر:
………………………………………………………………………………………
جميع المحادثات تتم عن طريق "زوم" ،وهو برنامج للمؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنت .أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو
جهاز تبلت أو هاتف مع شبكة انترنت .سوف نرسل لك تعليمات بهذا الشأن في الوقت المناسب.
يرجى التوقيع على الطلب المكتمل وإعالن الموافقة في الصفحة  3وإرسال جميع الصفحات الثالث إلينا بحلول  27يناير
.2021
سواء تم نسخها ضوئيًا أو تصويرها بالبريد اإللكتروني إلى  lindenthal@ecology.atأو
عن طريق البريد إلى معهد البيئة النمساوي:
,Österreichisches Ökologie-Institut, zHd. Julia Lindenthal, Seidengasse 13/3
.Wien 1070

االتصال والمعلومات حول المشروع
www.ecology.at/survival_kit_at_home.htm
Julia Lindenthal
معهد البيئة النمساوي
الهاتف069915236111 :
اإليميلlindenthal@ecology.at :
Thomas Faul
wohnpartner
الهاتف06767811810964:
اإليميلthomas.faul@wohnpartner-wien.at:
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إقرار الموافقة على معالجة بياناتي كجزء من مشروع البحث :Survival Kit @ Home
أنا........................... .................................................. ................................................ ،
(االسم األول واألخير)
أوافق على أن المحادثة التي تجري مع برنامج"زوم" عبر اإلنترنت سيتم تسجيلها بالصورة (الفيديو) والصوت .يتم تخزين
البيانات التي تم جمعها بهذه الطريقة على ناقالت البيانات اإللكترونية ويمكن استخدام البينات بأسماء مستعارة دون تسمية
أسماء أو بيانات أخرى تسمح باستخالص استنتاجات حول الشخص .يمكن استخدام البيانات للعمل البحثي كجزء من
مشروع  Survival Kit @ Homeوالمنشورات العلمية .يتم استبعاد االستخدام ألغراض أخرى.
يتم حفظ اسمي وبيانات االتصال الخاصة بي بشكل منفصل لتوثيق حماية البيانات وحذفها فور انتهاء المحادثات.
ال تستخدم البينات إال من المشاريع التالية:
• معهد البيئة النمساوي
•  GmbH Johanniter .لجنة التدريب والبحث
• Youtoo GmbH
• الدكتورة  -Roswitha Hoffmannالتفكير خارج الصندوق  -البحث واالستشارة العلمية.
سيتم االحتفاظ بالفيديو والتسجيالت الصوتية من مجموعات المحادثات حتى نهاية الفترة المحددة من قبل وكالة
تمويل 10)FGGسنوات بعد نهاية المشروع) ثم حذفها.
أحتفظ بالحق في إنهاء مشاركتي التطوعية للمحادثات في أي وقت دون أي أضرار شخصية .ال يؤثر ذلك على قانونية
ً
إبطاال.
معالجة البيانات الشخصية بنا ًء على الموافقة حتى نقطة اإللغاء .يعتبر إعالن إنهاء المشاركة أثناء المحادثة الجارية
لدي أيضًا الحق في الحصول على المعلومات والتصحيح والحذف وتقييد المعاملة وإمكانية نقل البيانات واالعتراض في أي
وقت .يمكنني تأكيد هذه الحقوق في معهد البيئة النمساوي:
 : lindenthal@ecology.at ،Tel.: +43 1 5236105 ،Vienna 1070 ،Seidengasse 13اإليميل
وفقًا لألحكام القانونية  ،لدي أيضًا الحق في تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات النمساوية:
 ، Vienna 1080 ،Wickenburggasse 8الهاتف:،+431521520 :اإليميلdsb@dsb.gv.at :
لقد قرأت وفهمت إعالن هذه الموافقة .تم الرد على جميع أسئلتي وليس لدي المزيد من األسئلة في الوقت الحالي.
بتوقيعي الشخصي والمؤرخ  ،أمنح موافقتي على المشاركة في إحدى مجموعات المناقشة كجزء من مشروع Survival
.Kit @ Home

.................................................
المكان والتاري خ

………………………………………………………….
التوقيع
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