تثبيت العمل األجتماعي المدرسي وشبكة المواقع
لترسيخ فكرة العمل األ جتماعي المدرسي وشبكة المواقع في ساكسونيا أنهالت لدينا مؤسسات الرعاية الخيرية GEWو LSAوLIGA
لإلطفال والشباب  .وكحاجة لنا إلى العمل لنجعل من أنفسنا أقوياء ونلتزم بترسيخ فكرة العمل اإلجتماعي المدرسي في ساكسونيا أنهالت
على المدى الطويل وبشكل دائم .
إن العاملين األجتماعي ن وموظفي شبكة المواقع في المدارس كانوا عناصر الغنى عنهم في الحياة المدرسية في والية ساكسونيا أنهالت
لسنوات عديدة  .وقد أثبتو أنهم صلة وصل فعالة في رعاية طالب المدارس من خالل المهن المختلفة في النظام المدرسي من خالل تحسين
نظام التعليم والمشورة والرعاية بشكل كبير وأيضا تم تعزيز التعاون بين المدارس والمنظمات المحلية األخرى .
في  30.07.2020سوف تنتهي صالحية برنامج  EFSلتعزيز العمل األ جتماعي المدرسي في ساكسونيا أنهالت ومن أجل ضمان متابعة
التعليم الناجح لجميع األطفال والشباب من الضروري مواصلة وتوسيع العروض التعليمية األجتماعية المدرسية بشكل دائم .
لذلك يطالب الموقعون بألتزام واضح من جانب حكومة الوالية بحماية العمل األجتماعي المدرسي .
يحتاج المدرسيين والطالب وأولياء األمور والعماملين اإلجتماعيين في المدارس إلى التخطيط اآلمن لوجهات النظر المستقبلية  .لذلك سوف
يتم توجيه المطالب التالية إلى حكومة الوالية والشعب .




تشجيع حكومة الوالية على متابعة العمل اإلجتماعي المدرسي بشكل دائم .
يجب على برلمان الوالية وضع أحكام في الميزانية المزدوجة لعام  2021\2020من أجل توفير األحتياطات الالزمة لضمان
تغطية شاملة لجميع المدارس التي لديها أخصائيون أجتماعيون و ذلك للحفاظ على مواقع الشبكة .
يجب مواصلة األعمال األجتماعية القائمة .

من خالل توقيعك تدعم مبادئ وأهداف إحتياجات العمل للمزيد من العمل األجتماعي المدرسي في ساكسونيا
أنهالت بعد عام . 2020
لكي يتم حساب صوتك يجب كتابة االسم والتوقيع بخط واضح ومقروء .

األسم

المكان

الكنية

التوقيع

يرجى إتمام قوائم التوقيعات في مدة أقصاها  . 15نيسان  2019في مكاتب نقاط الجمع ضمن منطقتك  ( .للتواصل على الموقع التالي
 )lhttps//www.schulerfolg-sichern.de/regionale-netzwerkstellen.html:أو على عنوان مركز خدمة الرعاية الخيرية
Halberstädter Str. 98, 39112 Magdeburg
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مالحظات حول حماية البيانات ومعالجة البيانات:
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص جمع التوقيعات ودعم إحتياجات العمل  ،يرجى معالجته على العنوان التالي  LIGA :للرعاية الخيرية
في والية سكسونيا-أنهالت  .e. Vالعضو المنتدب Halberstädter Str. 98 ،Manuela Knabe- Ostheeren؛ 39112
ماغديبورغ Fon: 0391 56807-10؛ الفاكس 16-56807 0391 :؛ البريد اإللكترونيinfo@liga-fw-lsa.de :

من المسؤول عن معالجة البيانات ومن هو مسؤول حماية البيانات؟
المسؤول عن معالجة البيانات هو:
 LIGAللرعاية الخيرية في الدولة .Saxony-Anhalt e.V

ما هي فئات البيانات المستخدمة؟
تشمل الفئات المعالجة للبيانات الشخصية بياناتك الرئيسية (االسم األول واسم العائلة) وتفاصيل االتصال (العنوان) .سيتم جمع بياناتك
الشخصية بشكل مباشر منك و بموافقتك الخطية.

ألي أغراض وعلى أي أساس قانوني تتم معالجة البيانات؟
نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية وفقًا ألحكام الئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي ( )DSGVOوالقانون الفيدرالي لحماية
البيانات (.)BDSG
سيتم استخدام البيانات فقط لتحديد مجموعة التوقيعات وسيتم التعامل معها بسرية من قبل المبادرين .األساس القانوني األولي لهذا هو
الفقرة  6من المادة  1من الدستور.

من يحصل على بياناتك؟
سيتم تسليم البيانات بالكامل إلى الغرض المحدد من قبل  LIGAللرعاية الخيرية بعد االنتهاء من اجتماع التوقيع في  15نيسان ، 2019
حصرا لحكومة والية سكسونيا أنهالت .لن يتم تخزين البيانات أو نسخها إلكترونيا من قبل المبادرين في دعم إحتياجات العمل  .ال يتم
استخدام األغراض األخرى أو النقل إلى أطراف ثالثة للتفتيش.

ما هي حقوق حماية البيانات التي يمكنك تأكيدها ؟
يمكنك طلب معلومات حول معالجة البيانات الشخصية على العنوان المذكور أعاله.باإلضافة إلى ذلك  ،يجوز لك طلب تصحيح أو تحليل
بياناتك .يمكنك االستمرار في امتالك الحق في تقييد معالجة بياناتك والحصول على الحق في حل أي بيانات تقدمها.

حق اإلعتراض
لديك الحق في االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية ألن المعالجة تعتمد على الموافقة .لن نقوم بعد ذلك بمعالجة بياناتك الشخصية
ذات التأثير في المستقبل .يجب توجيه االعتراض إلى العنوان أعاله .الموافقة طوعية .في حالة االنسحاب  ،ستتم إزالة بياناتك الشخصية
من قائمة التوقيع.

أين يمكنك الشكوى؟
لديك خيار الشكوى إلى موظف حماية البيانات المذكور أعاله أو إلى مفتشية حماية البيانات .سلطة حماية البيانات المسؤولة عننا هي.
مفوض الدولة لحماية البيانات ساكسونيا أنهالت 39104 Magdeburg ،Leiterstrasse 9،
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