
 

 

 

 

 

 

 

ن  ن المتطوعي   استبيان لتعيي 

 

 الشخصيةبيانات ال .(1

                                                                                                                                                 :السما

                                                                                                                                                : رقم الهاتف

  
ون  يد االلكبر                                                                                                                                                 : البر

                                                                                                                                                 : العنوان

  
 ؟تمتلكها ما ه  المهارات/المعرفة/المؤهالت/الهوايات التر

                                                                                                                                             

 

  تتقنها ما ه  اللغات 
 ؟التر

                                                                                                                                             

 

 

 المشاركة عىل أساس طوع  بيانات عن  .(2

؟لما تريد القيام بالعمل   التطوع 

                                                                                                                                           

   

  عمل تطوع  من 
 ؟أين ،اجابتك نعم تإذا كان قبل،هل شاركت ف 

                                                                                                                                            



 

   

    

                                                    ؟تتطوع كيف تريد أن

                      ضمن فريق ☐    بشكل فردي   ☐

  مجموعات ☐
 
            عىل حدة راد فاألمع  ☐                ف

 

 

 

  أي مجال
 
 مجاالت العمل() ؟تطوعتود ان  او مجاالت  ف

 التسليم /البيع  ☐ نمساعدة الالجئي ☐ واالرشاد االطفال عايةرخدمات  ☐

 اليدوية صناعات يدوية / إصالح / الحرف ☐ برامج ترفيهيةتنظيم  ☐ وغيرهم المسنينب الصحية العنايةخدمات  ☐

المنزل  الحديقة، االعمال في ☐ الرياضة ☐

 الفناءو

 تقديم المشورة ☐

  التسوق لألفراد ☐ من الكوارث الحماية المدنية ☐ الترجمة الكتابية / الترجمة الشفوية ☐

 خدمات الزيارة / المرافقة☐ قصرالفنون، الموسيقى، ال ☐ جتماعيةالا والخدماتالجمعيات التعاونية  ☐

الحضور في األحداث  ☐ القراءة الجهرية ☐

 واالجتماعات

في مخطط زميل )مشاركة اآلراء والتعاون  ☐

 اتخاذ القرارات(

تعليم  / دروس خصوصية ☐ محاضرات وجوالت ارشادية ☐

  اللغات

 االدارية /االعمال المكتبية  ☐

 غير ذلك: ☐

                                          

 الحفاظ على البيئة ☐

 والحيوانات

 الرقمية  /حاسوب ال ☐

  نقل االفراد خدمات ☐ العالقات العامة ☐ 
 

 يمكنك اختيار عدة مجاالت 

 

 المستهدفة(فئة ال) ؟تقدم مساهمتك التطوعية أنلمن تريد 

 البالغين ☐ المرضى ☐ ضحايا االعتداء ☐

 العائالت ☐ الوافدين ☐ المسنين ☐

 النساء ☐ الحي   ☐ الُمقبِلين على نهاية العمر ☐

 غير ذلك: ☐

                                             

)مثليي الجنس ومزدوجي  مجتمع الميم ☐

 والمتحولين جنسيًا(التوجه الجنسي 

 الالجئين ☐

 

 الشباب ☐ الرجال ☐ 

 االطفال☐ حتياجات الخاصةاالي وشخاص ذا ☐ 

 يمكنك اختيار عدة مجاالت 



 

   

 

3).   
 اإلطار الزمت 

 ؟متى ترغب في التطوع

 من تاري    خ ☐   عىل الفور ☒

 

  ترغب أن تتطوع فيها 
 كم معدل عدد الساعات التر

 
 ؟اسبوعيا

 عدد الساعات 
 
              شهريا

 عدد الساعات 
 
              اسبوعيا

 

  تريد التطوع فيها 
 ؟ما ه  المدة التر

 مدة طويلة ☐  ةالقصب   ةمد ☐ 

 

ات الزمنية   االسبوع تريد أن  ما ه  الفبر
 ؟تتطوعوكم يوم ف 

 

 

 العمل التطوع   كانم .(4

  االعمال 
  أي منطقة تريد ان تساهم ف 

 ؟التطوعيةف 

  منطقة أخرى ☐  شبانداو☐
                                                            :ف 

 

 ؟المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة لتسهيالت معينةهل انت بحاجة 

                                                                               : بحاجة اىل نعم انا ☐   ال☐

 

 ؟هل لديك رخصة قيادة

                                :امتلك رخصة قيادة فئة ,عمن ☐  ال☐ 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

تخزين ومعالجة البيانات الشخصية الموافقة على  

 

، أوافق على تخزين ومعالجة البيانات الشخصية المطلوبة لغرض  (DSGVO) من الالئحة العامة لحماية البيانات (a)1الفقرة  6وفقًا للمادة 

 .من الالئحة العامة لحماية البيانات 3 ةالفقر 7في أي وقت وفقًا للمادة  يسحب موافقت نيالتطوع. يمكن

معالجة لتسهيل  "Spandauer Freiwilligenagentur" وكالة شبانداو للعمل التطوعي قر بأنه سيتم إدخال البيانات التالية في قاعدة بياناتا

 :مثل االستشارة،. ينطبق هذا على البيانات الشخصية المسجلة أثناء البيانات

 االسم االخيراالسم األول و- -

 ادخالهافي حال تم  اإللكتروني،البريد وعنوان العنوان وأرقام الهواتف  - -

 ادخالهفي حال تم  ،الميالدتاريخ  - -

 ادخالهامعلومات عن العمل التطوعي، في حال تم  - -

لغرض تقديم المشورة  "Spandauer Freiwilligenagentur" للعمل التطوعي وكالة شبانداو استخدام هذه البيانات حصريًا من قبل سوف يتم

 .والتوظيف في العمل التطوعي

 .البيانات أسباب قانونية لتخزين لم تتوافر حال في، كأقصى حد االستشارة تاريخمن شهًرا  12 بعد سيتم حذف بياناتي

 لن يتم إرسال بياناتي إلى جهات خارجية إال إذا كان هناك أساس قانوني لذلك.و

 

في أي وقت ضد  DSGVO)التقييد(  18)الحذف( والمادة  17)التصحيح( والمادة  16)االستعالم( والمادة  15يمكنني ممارسة حقوقي من المادة 

 في تقديم شكوى إلى السلطة اإلشرافية. (. كما يحق لي الختمالمؤسسة المذكورة أعاله )

 datenschutz@unionhilfswerk.de عبر البريد االلكتروني التالييمكن الوصول إلى مسؤول حماية البيانات 

 

             

 توقيع الطرف المهتم    ، التاريخكانالم

 شبانداو للعمل التطوعي وكالة منللمتطوعين  أحدث المعلومات لتلقي نظام توزيع البريد اإللكتروني إضافتي إلى قائمة ان يتم أود

"Spandauer Freiwilligenagentur".  

 .وقتتوزيع البريد اإللكتروني في أي  نظامقائمة  في حذف االضافةيمكن 

             

 توقيع الطرف المهتم    ، التاريخكانالم

 .هذه الموافقة عننسخة  تقديممالحظة: يجب على صاحب التوقيع 

 (DSGVOمن القانون العام لحماية البيانات ) 13يحتوي هذا المستند على المعلومات المطلوبة وفقًا للمادة 

mailto:datenschutz@unionhilfswerk.de

