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 الخاّصة بسريّة معلومات العمالء  ISANS سياسة 
 

بضمانٌمحايةٌأيّةٌمعلوماٍتٌمّتٌمجُعهاٌمنٌالعمالءٌخاللٌٌملتزمةٌ  (ISANS) ـاسكوشياڤفي نوإّن منّظمة خدمات المهاجرين      
ٌٌ.إدارهتاٌوتقدميهاٌاخلدمةٌللعمالء

ٌ

مجيعٌمعلوماتٌالعمالءٌالشخصّيةٌاليتٌمّتٌمجعهاٌٌمبوجبها ISANSتلخِّصٌسياسةٌاحلفاظٌعلىٌالسريّةٌهذهٌاملبادئٌاليتٌحتميٌٌٌٌٌٌ
ٌ.)www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_p_e.asp (،ٌ(PIPEDA)‘‘ٌمحايةٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌوالوثائقٌاإللكرتونّية’’وفًقاٌلقانونٌ

ٌ

ٌمنٌِقَبلهمٌإلثباتٌأّنكٌقرأَتٌالصفحةـاسكوشياڤنودائرةٌاهلجرةٌيفٌٌنيابًةٌعن4ٌأُدرَِجتٌالصفحةٌ ٌ.،ٌوتوقيعكٌمطلوب 
ٌ

 :ُمَلخَّص المبادئ
عنٌاإلشرافٌعلىٌٌاملسؤولهوISANSٌٌٌالقيادةٌيفٌعنٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌاليتٌحبوزهتا،ٌوفريقٌمسؤولة ISANSٌ– المساَءلة .1

أطراٍفٌٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌاملــــُحالةٌإىلذلكٌيشملٌ.ٌامتثالٌموظّفيهمٌلقانونٌمحايةٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌوالوثائقٌاإللكرتونّية
 .لعمالءاتٌأوٌلتقدميٌاخلدماتٌاملستمرّةٌلثالثةٌملعاجلةٌاملعلوم

ٌ

ٌمنٌأجلهٌمجعٌاملعلوماتٌمنٌالعمالءٌيفٌوقتٌطلبISANSٌٌحُتدِّدٌٌ– أهداف جمع المعلومات .2 وتـَُعرِّفٌاهلدفٌالذيٌيتمُّ
  :معلوماتٌالعمالءٌوتُفِصحٌعنهاٌلألهدافٌالتاليةٌوتستخدمISANSٌٌُسوفٌََتمُعٌ.ٌاملعلوماتٌأوٌقبله

 مراجعةٌومعاجلةٌتسجيالتٌالعمالء 
 ٌ ٌاملعلوماتٌواإلحصائّياتٌاإلمجالّية ٌٌوتطوير ٌملراقبة ٌالنجاحٌالشاملاملسَتخَدمة ٌجماالتٌٌتقييم للربامجٌواخلدماتٌولتحديد

 .اخلدمةٌلتحسينها
 ٌإنشاءٌقواعدٌبياناتٌعمالءISANSٌواحملافظةٌعليها. 
 حتديدٌواختيارٌاخلدماتٌومقّدميٌاخلدماتٌلتلبيةٌاحتياجاتٌالعمالءٌوأفضلّياهتم. 
 المتثالٌللمتطّلباتٌالقانونّيةا. 
 إّنٌبرامجٌوخدماتٌ.ٌاملـــَُموِّلنيتوافقٌمعٌمتطّلباتٌال ISANSٌٌٌحكومةٌاملقاطعةٌواحلكومةٌالفدرالّيةكلٌٍّمنٌُُمَوَّلةٌِمنٌِقَبل,ٌ

ٌمعلوماتٌٍ سوفٌ.ٌعليهاٌحكومةٌاملقاطعةٌواحلكومةٌالفدرالّيةٌإلطالعالعمالءٌكاّفةٌحمّددةٌمنٌٌٌولذا،ٌحننٌُمطالَبونٌجبمَع
ٌ،ٌقانونٌمحايةٌاملعلوماتPIPEDAبالتوافقٌمعٌٌفقطٌعنهاٌٌويُفَصحISANSٌٌُُتسَتخَدمٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌاليتٌمَجَعتهاٌ

ٌاإللكرتونّية؛ ٌوالوثائق ٌيفٌٌالشخصّية ٌالسريّة ٌومحاية ٌاملعلومات ٌحريّة ٌقانون ٌفإّن ٌاملمّولني، ٌإىل ٌوإحالتها ٌمجعها ٌمّت وحيث
 .وقانونٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌومحايةٌاإلفصاحٌالَدْويّلٌسوفٌيُطَّبقان )/http://novascotia.ca/just/iap(ٌـاسكوشياڤنو

 

ٌٌ– الموافقة .3 ٌحتصل ٌعنهاISANSٌسوف ٌيـَُعربَّ ٌاليت ٌالعمالء ٌموافقة ٌٌصراحةًٌ على ٌواستخدُضمًناأو ٌمجع ٌخالل ٌأو ٌقبل مٌا،
 .،ٌباستثناءٌاحلاالتٌاليتٌُُييزهاٌالقانوناملعلوماتٌالشخصّيةٌواإلفصاحٌعنها

 

http://www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_p_e.asp
http://novascotia.ca/just/iap/
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ٌالصريحة الموافقة  ٌعليها ٌاالتّفاق ٌمتَّ ٌاليت ٌاملوافقة ٌهي ٌبوضوح ٌموّظف ٌأووالISANSٌبني ٌشفويّة ٌموافقة ٌتكون ٌوقد ٌعميل،
ٌ.مكتوبة

ٌ

ٌ.حالٍةٌمعيَّنةظروفٌمنٌٌومنٌالوقائعٌمنٌأعمالٌالعميلٌٌوٌعليهاٌهيٌاملوافقةٌاليتٌُيسَتَدلٌُّالموافقة الضمنّية 
ٌ

 ٌ ٌالعميل ٌموافقة ٌتكون ٌسوف ٌعنهااخلطّية ٌٌصراحةًٌٌواملـــَُعربَّ ٌأن ٌقبل ٌالشخصّيةISANSٌٌٌتَنُشرمطلوبًة ٌالعميل قصص
 .السنويISANSٌٌّصورهاٌعلىٌموقعناٌعلىٌاإلنرتنتٌأوٌمنٌخاللٌمنشوراٍتٌإلكرتونّيةٌأوٌورقّية،ٌمباٌيفٌذلكٌتقريرٌ/وصوره

ٌ

 ٌٌكأحدٌعمالء ٌمنهٌقراءةٌاستمارةٌيكونٌعليهٌتعبئةISANSٌٌعندماٌيتمٌُّتسجيلٌالشخص اإلفادةٌتسجيلٌالعمالء،ٌومطلوب 
ٌ.وفًقاٌلذلكٌوإعطاءٌموافقتهٌاخلطيَّةٌالتالية

ٌٌٌٌ

ٌ.منّظماٍتٌأُخرى،ٌخاصًَّةٌالذينٌميوِّلونناتبادلٌمعلوماتكٌالشخصّيةٌمعٌلكيٌنتمكَّنٌمنٌدعمكٌيفٌعملّيةٌاستقرارك،ٌيتوجَّبٌعليناٌ
ٌ

تساعد على على البنود التالية، نكون قد حصلنا على ِإذٍن منك إلطالع مموِّلين ومنّظمات أطراٍف ثالثة ‘‘ نعم’’بإجابتك 
 ال/نعم إطالع اآلخرين على المعلومات الخاّصة بك؟ بهل ُيسَمح لنا . على المعلومات الخاّصة بكاستقرارك 

ٌ

 مكانٌالعميلٌأنٌيرفضٌإعطاءٌبإISANSٌاآلثارٌاملرتتّبةٌعلىٌسوفٌُتشرَحٌلهٌعندئٍذٌموافقتهٌجلمعٌمعلوماتهٌالشخصّية،ٌٌو
 .تقدميهاISANSٌذلكٌالرفضٌعلىٌاخلدماتٌاليتٌتستطيعٌ

ٌ

 ٌكانٌعنٌطريقٌإبالغٌٌبإمكانٌالعميلٌسحبٌموافقته هذاٌعلىISANSٌٌعلىٌالكشفٌعنٌمعلوماٍتٌشخصيَّةٌيفٌأيٌِّوقٍت
 .أيّامٌملعاجلةٌاألمر5ٌمهلةٌٌوإعطاء  info@isans.caالعنوانٌ

 

 ٌمنٌعمالءٌٌٌيفٌحال ISANSٌٌكونٌأّيٌعميٍل ٌ،ٌفسوفٌيُطَلبٌمنٌأحدٌوالَديهٌأو91ٌدونٌسنِّ إعطاءٌموافقةٌويّلٌأمره
ٌعنهاٌنيابًةٌعنٌالعميل  .مكتوبةٌُمَعربَّ

ٌ

ٌمنٌمجعٌمعلوماٍتٌشخصّيةٌوحتصرهاٌمباٌهوٌضروريٌٌٌّكّلٌماٌيفٌوسعهاISANSٌٌتبذلٌٌ–ٌاملعلوماتاحَلّدٌمنٌمجعٌ .4 للحدِّ
 .لألهدافٌاليتٌقامتٌهيٌبتحديدها

ٌب

ٌا .5 ٌمن ٌهبااحَلدُّ ٌواالحتفاظ ٌعنها ٌواإلفصاح ٌاملعلومات ٌٌ–ٌستخدام ٌتسَتخِدمISANSٌٌتقوم ٌال ٌلكي ٌمعقوٍل ٌجهٍد بكلِّ
ينّصٌكماٌٌٌمبوافقةٌالعميلٌأواملعلوماتٌالشخصّيةٌأوٌتكشفٌعنهاٌألهداٍفٌغريٌتلكٌاليتٌمجَُِعتٌاملعلوماتٌمنٌأجلها،ٌإالٌّ

ٌوسائلٌتعاقديّةٌأوٌوسائلٌأُخرىٌحلمايةٌاملعلوماتٌالشخصّيةٌاليتٌمّتٌإحالتهاٌإىلISANSٌسوفٌتستخدُمٌ.ٌعليهٌالقانون
ٌكانٌأنٌيطلب.ٌوإىلٌمقّدميٌخدماتٌالعمالءISANSٌمنّظماٍتٌشريكٍةٌمعٌ ٌوقٍت تفسريًاٌلكيفّيةٌٌبإمكانٌالعميلٌيفٌأيِّ

 .info@isans.caـــٌب،ٌوذلكٌعنٌطريقٌاالّتصالٌذلكٌالتفسريأوٌأنٌيتّمٌإعطائهٌٌمعلوماتهٌالشخصّيةاستخدامٌ
والعمالءٌ.ٌماٌأمكنٌيفٌحدودٌاملعقولثةٌوماتٌالشخصّيةٌدقيقًةٌوكاملةٌوحمداملعلISANSٌستحفظٌٌ–ٌالدقَّةاحلفاظٌعلىٌ .6

االّتصالٌٌبأّيٌتغيرياٍتٌيفٌمعلوماهتمٌالشخصّية،ٌعلىٌسبيلٌاملثال،ٌعنوانٌمنزهلمٌأوٌمعلوماتISANSٌمسؤولونٌعنٌإبالغٌ
 .هبم

mailto:info@isans.ca
mailto:info@isans.ca
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ٌ

الضياعٌأوٌمنٌإجراءاتٌوقايةٌأمنّيةٌحلمايةٌمعلوماتٌالعمالءٌالشخصّيةISANSٌٌسوفٌتستخدمٌٌ–ٌإجراءاتٌوقائّيةٌوأمنّية .7
أوٌالكشفٌعنهاٌأوٌنسخهاٌأوٌإساءةٌاستخدامهاٌأوٌتعديلها،ٌبغّضٌالنظرٌُمَصرَّحٌهباٌالسرقةٌأوٌاحلصولٌعليهاٌبطرٍقٌغريٌ

ISANSٌاّلٌموظّفيٌالشخصّيةٌإىٌمجيعٌمعلوماتٌالعميلٌالٌيستطيعٌاحلصولٌعل.ٌعنٌالشكلٌالذيٌحُتتَـَفظٌبهٌاملعلومات
ٌأوٌ ٌمهامهم ٌالذينٌحيتاجونٌإىلٌاحلصولٌعلىٌمعلوماتٌالعميلٌألداء ٌمقدِّميٌخدماتٌالتوطنيٌاإللكرتونّية املَخوَّلنيٌأو

 .ISANSلتقدميٌاخلدماتٌلعمالءٌ
ٌ

اخلاّصةٌبسريّةٌمعلوماتٌالعمالءٌُمتاحةٌعلىٌموقعناٌعلىٌشبكةٌاإلنرتنت،ٌويتمٌُّتوزيعهاٌعلىISANSٌٌسياسةٌٌ–ٌالشفافّية .8
 .info@isans.caمجيعٌالعمالءٌاجُلُددٌومُيكنٌطلبهاٌمنٌ

ٌ

ٌالشخصيَّة .1 ٌاملعلومات ٌعلى ٌٌ–ٌاحلصول ٌعند ٌٌوتلّقي ٌالعمالء، ٌأحد ٌمن ٌخطّي ٌعليهاٌلالسٌتبًعاطلٍب ٌينّص ٌاليت تثناءات
معلوماتهٌالشخصّيةٌواستخدامهاٌوالكشفٌعنها،ٌوستقدمٌلهٌٌبإبالغٌالعميلٌعنٌوجودinfo@isans.caٌٌتقومٌون،ٌسالقان

ٌللعميلٌاالعرتاضٌعلىٌدقّةٌٌو.ٌكذلكٌإمكانّيةٌاحلصولٌعليها  .بتعديلهاٌعندٌوجودٌأخطاءمالٌاملعلوماتٌواملطالبةٌتكٌاوحيقُّ
ٌ

ٌتقدميٌشكوى .91 ٌٌ–ٌعملّية ٌلعميل ٌخماوفٌٌأيISANSٌٌّإىلٌٌينقلٌأنISANSٌحيقُّ ٌتكونٌلديه ٌمعلوماتهٌتقد تعلَّقٌحبماية
ٌ ٌخالل ٌمن ٌالشخصّية ٌإىل ٌالعميل’’اللجوء ٌشكوى ٌٌ‘‘عملّية ٌإىل/و  ISANS  ـباخلاّصة ٌإلكرتونّية ٌرسالة ٌإرسال  ٌأو

info@isans.ca. 
ٌ

ٌحيثٌالٌحتتاجٌٌ–ٌالكشفٌعنٌمعلوماٍتٌشخصّيةٌدونٌموافقةٌالعميل .99 فيهاٌإىلٌموافقةٌالعميلISANSٌٌتوجدٌحاالت 
 :االستثناءاتٌهي.ٌلكيٌتكشفٌعنٌمعلوماتهٌالشخصّيةٌلطرٍفٌثانٌٍ

 

 ٌت كّلٌشخٍصٌلديهٌمعلومات،ٌسواء ٌأكانتٌسريّةٌأوٌ’’قانونٌخدماتٌاألطفالٌوالعائالتٌعلىٌأّنٌٌمن32ٌملاّدةٌانصُّ
 .‘‘ماٌبتلكٌاملعلوماتٌإدارةًٌيبلِّغٌمحاية،ٌُيبٌأنٌخدماتٌٌيفٌحاجٍةٌإىلطفالًٌ،ٌُتشريٌإىلٌأّنٌخصوصّية

 

 ٌٌاملاّدة ،ٌسريّةٌأوٌخصوصّية،ٌُتشرُيٌإىلٌ’’خدماتٌمحايةٌالبالغنيٌعلىٌأّنٌمنٌقانون5ٌٌتنصُّ أّيٌشخٍصٌلديهٌمعلومات 
مٌأّنٌشخًصاٌبالًغاٌيفٌحاجٍةٌإىلٌمحاية،ٌُيبٌأنٌ ٌموظّفنيٌمعيَّننيٌوزيرٌخدماتٌاجملتمعٌمنٌخالللتلكٌاملعلوماتٌيقدِّ

 .‘‘لذلك
 

 ٌٌهتديًداٌبإحلاقٌاألذىٌبنفسكٌأوٌبشخٍصٌآخر،ٌسوفٌتتَّخذٌكنَتٌتشكِّلٌإذاISANSٌٌيفرضهاٌالقانون،ٌأّيٌخطواٍت
 .أوٌيسمحٌهباٌملنعٌحدوثٌأّيٌأذًىٌحُمَتمل

 

 ٌ ٌأمرٌاحملكمة ٌإّن ٌقدٌيُلزِم ٌأحدٌالقضاة أوٌقدٌيُطَلُبٌمنٌٌ،بالكشفٌعنٌمعلوماتكٌالشخصّيةISANSٌالذيٌُيصدره
 .شهادتهٌأمامٌاحملكمةبٌعنيٌأنٌيُديلأوٌمنٌأحدٌاملتطوISANSٌٌِّموّظفٌ

ٌ

اخلاّصةٌبالسريّة،ٌسوفٌتُنَشُرٌعلىISANSٌٌإّنٌأّيٌتعديالٍتٌتطرأٌعلىٌسياسةٌٌ–ٌالسريّةاخلاّصةٌبسياسةٌالتعديالتٌعلىٌ .93
 .علىٌشبكةٌاإلنرتنتISANSٌموقعٌٌ

mailto:info@isans.ca
mailto:info@isans.ca
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دناه لتُثبت عليها أـاسكوشيا والتوقيع ڤيُرجى قراءة المعلومات التالية الصادرة عن دائرة الهجرة في نو     
 : فهمك لمحتويات هذه الصفحة

منّظمة ت نموَذج عدد المسّجلين للحصول على خدماٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
 (ISANS)ـاسكوشيا ڤخدمات المهاجرين في نو                  

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

  المعلومات الشخصّية واستخدامها والكشف عنها جمعٌ
ٌيفٌٌٌٌٌٌ ٌبرامجٌسوقٌالعملٌاحلكومّي ٌاهلجرة،ٌٌـاسكوشياڤنوإّن ٌودائرة ٌوخدماتٌاجملتمع ٌاملتقدِّم ٌالعملٌوالتعليم ٌدائرة اليتٌتقّدمها

ٌاملعلومات ٌيفٌٌُملتزمة ٌمببادئٌومتطّلباتٌقانونٌحريّة ٌالسريّة ٌ(FOIPOP)ٌـاسكوشياڤنوومحاية ٌالقانونٌمعىنٌاملعلوماتٌيعرِّفٌ. هذا
تاريخٌالوالدة،ٌعنوانٌ:ٌالشخصّية؛ٌوباإلضافةٌإىلٌاملعلوماتٌاليتٌحيدِّدهاٌالقانون،ٌقدٌتتضّمنٌأنواع ٌُأخرىٌمنٌاملعلوماتٌالشخصّية

ٌ.مجَعتهاٌبراجمناٌأوٌخدماتنااليتٌعلوماتٌغريهاٌمنٌاملبروتوكولٌاإلنرتنت،ٌعنوانٌالربيدٌاإللكرتوين،ٌأوٌ
ٌ

ٌاملعلوماتٌٌٌٌٌٌ ٌعلى ٌباحلصول ٌاخلاّصة ٌالنصوص ٌمبوجب ٌإاّل ٌعنها ٌُيكَشف ٌأو ٌمجُعها ٌمتَّ ٌاليت ٌالشخصّية ٌاملعلومات ٌُتسَتخَدم لن
اإلفصاحٌومحايةٌٌالَدْويلٌٌّوقانونٌاملعلوماتٌالشخصّية،ٌـاسكوشياڤنوقانونٌحريّةٌاملعلوماتٌومحايةٌالسريّةٌيفٌعماًلٌبأحكامٌوسرِّيتهاٌ

ٌلتقدميٌٌ.(PIDA)ٌعنها ٌإاّل ٌلنٌُتسَتخَدم ٌأوٌاستخدامٌخدماتنا، ٌالوصولٌإىلٌبراجمنا ٌَُتَمُعٌخاللٌعملّية ٌأّيٌمعلوماٍتٌشخصّية إّن
ٌ...خدماتنا،ٌإخلللحصولٌعلىٌاخلدماتٌلك؛ٌعلىٌسبيلٌاملثال،ٌللتسجيلٌيفٌبراجمناٌأوٌلتحديدٌأهلّيتكٌ

ٌ

لتحقيقٌأهدافٌالربنامجٌأوٌاخلدمة،ٌيلزمٌماٌأشخاٍصٌآخرينٌباستثناءٌصّيةٌملنّظماٍتٌأوٌشخمعلوماتكٌالعنٌحننٌالٌنكشفٌٌٌٌٌٌ
ٌ.هٌالقانونبالقدرٌاملطلوبٌأوٌالذيٌيسمحٌبوفقطٌ

ٌ

ٌٌٌٌٌٌ ٌواخلدماتتـَُقدَّم ٌالربامج ٌهذه ٌضمن ٌالوظائف ٌمقّدميٌبعض ٌِقَبل ٌالدوائرٌِمن ٌخارج ٌاخلدمات ٌمقدِّميٌ. ٌمجيع ٌعلى وُيب
النصوصٌاملتعّلقةٌٌأحكامواٌلبٌّأنٌيلكٌاخلدماتٌنيابةٌعّناٌأنٌميتثلواٌملتطّلباتناٌاخلاّصةٌبالسريّةٌٌوٌاخلدماتٌخارجٌالدوائرٌالذينٌيقدِّمون

ٌ.سريّةٌوشروطٌاالستخداماألمنٌوالب
ٌ

ٌاملعلوماتٌومحايةٌالسريّةٌبنودٌنصوصوفًقاٌألحكامٌٌٌٌٌٌ ٌيفٌقانونٌحريّة ٌلألفرادٌتصحيحٌمعلوماهتمٌـاسكوشياڤنويفٌٌالسريّة ،ٌحيقُّ
االّتصالٌبوحدةٌاحلصولٌعلىٌيُرجىٌتصحيحها،ٌشخصّيةٌأوٌالتقدُّمٌبطلبٌللحصولٌعلىٌمعلوماتكٌال.ٌالشخصّيةٌواحلصولٌعليها

بواسطةٌاهلاتفٌعلىٌأوٌٌ.IAPServices@novascotia.ca.ٌاملعلوماتٌوخَدماتٌالسريّةٌبواسطةٌالربيدٌاإللكرتوينٌعلىٌهذاٌالعنوان
 .9-844ٌ-434ٌ-3185أوٌ(113ٌ)434ٌٌ-3185:ٌهذينٌالرقَمني

ٌ

 .جمع معلوماتي الشخصّية واستخدامها والكشف عنهافي ما يتعّلق بإّني أُقرُّ بأنّني قرأُت وفهمُت المعلومات الواردة أعاله 
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