محکم کردن کارهای اجتماعی مدرسه و دفاتر شبکه به طور دائمی
برای اطمینان از تأمین اجتماعی کار مدرسه و مکان های شبکه در ایالت زاکسن آنهالت ،ما ،Landeselternrat ،GEW LSA -
 LIGA ،Landesschülerratمراقبت از رفاه آزاد و سازمان کودک و جوانان آلمانی؛ با هم یکی شدیم .به عنوان یک سازمان اتحاد یافته ما
خودمان را قوی و متعهد به این میکنیم که کاراجتماعی مدرسه و دفاتر شبکه را در ایالت زاکسن-آنهالت به صورت بلند مدت ،پایدار و جامع
برقرار کنیم.
مددکاران اجتماعی مدرسه و همچنین کارکنان دفاتر شبکه سالهای زیادی عضوهای مهمی در زندگی مدرسه ای در زاکسن-آنهالت بوده اند .آنها
خودشان را به عنوان یک رابط موثر بین کمک به جوانان ،مدرسه و والدین ثابت کرده اند .از طریق حرفه های مختلف در سیستم مدرسه ،کل
نظام آموزش و پرورش ،آموزش ،مشاوره و مراقبت به طور قابل توجهی بهبود یافته است .عالوه بر این ،همکاری میان مدارس و سایر سازمان
های محلی تقویت شده است.
امضاکنندگان خواستار تعهد روشن از دولت برای حفاظت از کارهای اجتماعی مدرسه و دفاتر شبکه هستند .درتاریخ  ، 31.07.2020برنامه
 ESFبرای ارتقای کارهای اجتماعی مدرسه و دفاتر شبکه در ساکسونی-آنهالت منقضی می شود.
به منظور فراهم آوردن یادگیری موفق برای همه کودکان و نوجوانان ،الزم است که پیشنهادات اجتماعی و آموزشی را به صورت دائمی ادامه و
گسترش دهیم .معلمان ،دانش آموزان ،والدین و مددکاران اجتماعی مدرسه به امنیت برنامه ریزی و چشم انداز آینده نیاز دارند .بنابراین ،خواسته
های زیر به دولت (استانداری) و عموم مردم مطرح می شود:




از دولت استانی درخواست می شود که بالفاصله یک مفهوم برای اجرای پایدار کاراجتماعی مدرسه در زاکسن-آنهالت ارائه دهد.
مجلس ایالتی باید در بودجه دو ساله  2021/2020اقدامات احتیاطی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که تمام مدارس با کارمندان
اجتماعی مدرسه و همچنین نگهداری دفاتر شبکه در سراسر کشور پوشش داده شده است.
پروژه های کار اجتماعی مدرسه موجود و دفاتر شبکه باید ادامه پیدا کنند.

با امضای خودم ،از اصول و اهداف اتحادیۀ عملی برای تثبیت کارهای اجتماعی مدرسه در زاکسن-آنهالت تا سال  2020حمایت می کنم.
برای اینکه رأی شما حساب شود ،یک سطر امضا باید تکمیل شود .لطفا به صورت خوانا و واضح پر کنید.
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نام خانوادگی

مکان
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لطفا امضاها را تا تاریخ  15آوریل  2019به دفاتر جمع آوری  /شبکه در منطقه خود ( آدرس در سایت https://www.schulerfolg- :
 ) sichern.de/regionale-netzwerkstellen.htmlیا به آدرس LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, Halberstädter Str. 98, 39112
 Magdeburgارایه دهید.
لطفا به مقررات حفاظت از داده ها در ادامه توجه کنید!
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توجهات در مورد حفاظت و پردازش از داده ها:
اگر در مورد جمع آوری امضاها و حمایت ازسازمان سوالی دارید ،لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.,

مدیر اجرایی خانم  Manuela Knabe-Ostheerenآدرس  Halberstädter Str. 98, 39112 Magdeburgتلفن  0391 56807-10شماره
فکس 0391 56807-16 :ایمیلinfo@liga-fw-lsa.de :

چه کسی مسئول پردازش داده ها است و مامور حفاظت از اطالعات کیست؟
مسئول پردازش داده ها است:
 LIGA der Freien Wohlfahrtspflegeدر ایالت زاکسن-آنهالت

کدام دسته از داده ها استفاده می شود؟
دسته پردازش شده از اطالعات شخصی شامل اطالعات اصلی شما (نام ،نام خانوادگی) و اطالعات تماس (آدرس) است .اطالعات
شخصی شما به صورت بخشی پروسه جمع آوری امضا با رضایت کتبی شما مستقیما از شما جمع آوری می شود.

برای چه اهداف و بر اساس کدام قانون اساسی داده ها پردازش می شوند؟
ما داده های شخصی شما را مطابق با مقررات تنظیم شده در مقررات عمومی اطالعات اتحادیه اروپا ( )DSGVOو قانون حفاظت از
اطالعات فدرال ( )BDSGپردازش می کنیم.
داده ها تنها برای ایجاد مجموعه ای از امضا ها مورد استفاده قرار می گیرند و برای امضاکننده محرمانه و محفوظ خواهند ماند .پایه
حقوقی اولیه در این باره ماده  6پاراگراف .DSGVO 1

چه کسی اطالعات شما را دریافت می کند؟
داده ها به طور کامل پس از اتمام جمع آوری امضا در تاریخ  15.04.2019توسط  LIGAرفاه آزاد به طورانحصاری به استانداری
ایالت زاکسن-آنهالت برای هدف تعیین شده تحویل داده خواهد شد .اطالعات توسط اجرا کنندگان اتحادیه به صورت الکترونیکی
ذخیره و یا کپی نخواهند شد .استفاده برای اهداف دیگر یا انتقال به اشخاص ثالث برای بازرسی صورت نمی گیرد.

شما چه حقوقی در برابر حفاظت از داده های خودتان میتوانید داشته باشید؟
شما می توانید اطالعات مربوط به داده های شخصی پردازش شده ی خود را در آدرس ذکر شده در باال درخواست کنید .عالوه بر
این ،شما می توانید تصحیح یا حذف اطالعات خود را درخواست کنید .همچنین ممکن است به شما حق برای محدودیت در پردازش
داده های شما و بعالوه حق پاک کردن داده های ارائه شده توسط شما؛ داده شود.

حق لغو /مخالفت کردن
شما حق دارید که پردازش اطالعات شخصی خود را لغو کنید زیرا پردازش بر اساس رضایت شما است .پس از آن ،دیگر اطالعات
شخصی شما را در آینده به کار نخواهیم برد .درخواست لغو باید به آدرس ذکر شده درباال ارایه داده شود .رضایت داوطلبانه است.
در صورت درخواست لغو اطالعات شخصی شما از فهرست امضا حذف خواهد شد.

کجا می توانید شکایت کنید؟
شما این امکان را دارید که درخواست شکایت خود را به یکی از مسیولین حفاظت از اطالعاتی که در باال ذکر شد ارایه دهید یا به
اداره حفاظت از داده .آدرس اداره حفاظت از داده ای که مسئول ما است:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt,
Leiterstraße 9,
39104 Magdeburg
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