
 ISANS سياست حفظ حريم خصوصي مراجعه كنندگان 
 

( موظف است كه تضمين دهد كه هر گونه اطالعات شخصي كه از كاربران ISANSانجمن خدمات مهاجرتي نواسكوشيا )

ISANS  . در طول ثبت نام و يا ارئه خدمت به آنان جمع اوري شده است ، محافظت مي كند 

 

جمع اوري شده از      از تمام اطالعات شخصي  ISANSاين سياست حفظ حريم خصوصي اصولي را شرح مي دهد كه 

 (است،PIPEDAكاربران خود محافظت كرده واين اصول مطابق با قانون حفاظت الكترونيكي اطالعات و اسناد ) 

(c/leg c g e.asp www.priv.gc.ca/leg.) 

 

صفحه چهارم از اين سند به نمايندگي از اداره مهاجرت نواسكوشيا تهيه شده است و امضاي شما به منظور اثبات اين مسئله 

  كه شما صفحه را مطالعه كرده ايد ، مورد نياز است.

 

 خالصه اي از اصول:

 

مسئول   ISANSمسئوليت اطالعات شخصي را تحت كنترل خود قرار مي دهد و تيم رهبري   ISANS -پاسخگويي. ١

 انتقال  شامل لهئمساست. اين  PIPEDAنظارت بر انطباق كار كارمندارن خود و سيستم 

 اطالعات شخصي به اشخاص ثالث به منظور بررسي و يا به منظور ارائه كردن خدمات به مشتريان خود نيز ميباشد. 

 

هدف از جمع اوري اطالعات شخصي كه از مراجعه كنندگان جمع اوري شده   ISANS -هدف از جمع اوري اطالعات.٢

 است را در زمان و يا قبل از زماني كه اطالعات خواسته بشود، شناسايي و بررسي ميكند. 

ISANS داف زير انجام مي دهد:جمع اوري ، استفاده و افشاي اطالعات شخصي مراجعه كنندگان خود رابه منظور اه 

 

 به منظور بررسي و پروسه ثبت نام مراجعه كنندگان 
 

  به منظور جمع اوري و توسعه اطالعات و آمارها براي بررسي و ارزيابي موفقيت كلي برنامه ها و خدمات و

 همچنين به منظور شناسايي خدماتي كه نياز به پيشرفت بيشتر دارند.
 

 

  به منظور ايجاد و نگهداري بانك اطالعاتي مراجعه كنندگانISANS 
 

  نياز مراجعه كنندگان و يادر راستا با  به منظور شناسايي و انتخاب خدمات و ارائه دهندگان خدمات كه پاسخگوي

 .ترجيحات انان باشد
 

 

 به منظور تطابق با الزامات قانوني 
 

  برنامه ها و خدمات به منظور تطابق با الزامات حاميان مالي.ISANS  توسط هر دو دولت استاني و فدرال پايه

گذاري شده است و ما ملزم به جمع اوري اطالعات خاصي از تمام مراجعه كنندگان و به اشتراك گذاشتن اين 

تنها توسط سيستم  ISANSاطالعات با دولت استاني و فدرال هستيم. اطالعات شخصي جمع اوري شده توسط 

PIPEDA قانون ازادي ،عات شخصي و اسناد الكترونيكي اطالازتفاده و نمايان خواهد شد. قانون حفاظت اس

و قانون حفاظت از افشاي اطالعات بين المللي شخصي  اطالعات و حفاظت از قانون حفظ حريم خصوصي

 اعمال خواهد شد.،جمع اوري شده مورداطالعات درنواسكوشيا 
(http://novascotia.ca/just/iap/) 
(http://nslegislature.ca/legc/statutes/persinfo.htm) 
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رضايت مراجعه كننده را بصورت بياني يا ضمني قبل يا در زمان جمع اوري، استفاده يا افشاي  ISANS -رضايت. ٣

 اطالعات شخصي به دست مي اورد مگر در زمانيكه توسط قانون مجاز باشد.

 

و مراجعه كننده چه بصورت شفاهي و يا كتبي  ISANSنوعي از رضايت است كه به وضوح ميان كارمند  اظهاررضايت :

 .شودرفته شكل گ

 اقدامات يك مراجعه كننده ، حقايق و اوضاع يك موقعيت خاص استنباط مي شود. از نوعي رضايت است كه رضايت ضمني:

 

  رضايت شفاهي و يا كتبي مراجعه كننده ISANS ،قبل از انكه  مورد نياز استISANS  داستان هاي شخصي و

 ISANSنشريات چاپي از جمله گزارش ساالنه درو يا بصورت انالين و يا  عكسهاي وي را بر روي وب سايت 

 قرار دهد.
 

  زماني كه يك فرد بعنوان مراجعه كنندهISANS را كامل ميكند ، الزم است تا موارد زير را کاربر فرم هاي ثبت نام

 كتبي خود را بدهد.مطالعه كرده و طبق آن رضايت 
 

به منظور حمايت از شما در پروسه سكونت ، براي ما الزم است تا اين اطالعات را با ديگر سازمان ها بخصوص تامين 

 كنندگان مالي مان به اشتراك بگذاريم.

 

سازمان هاي شخص ( به موارد زير ما اجازه شما را براي در ميان گذاشتن اطالعات شما با موسسان و YESبا گفتن بله ) 

ثالث براي كمك كردن به شما در امر سكونت تان كسب كرده ايم. آيا ميتوانيم اطالعات شما را با آن ها در ميان بگذاريم؟ 

 بله /خير

 

  يك مراجعه كنندهISANS  مي تواند از ارائه رضايت براي جمع اوري اطالعات خود بهISANS  امتناع كند و

ISANS خدمت خوداري كند كه دليل آن در آن زمان به انها توضيح داده مي شود. مي تواند از دادن آن 
 

  رضايت به اشتراك گذاري اطالعات شخصي مي تواند توسط مراجعه كنندهISANS  در هر زمان با آگاه كردن

ISANS  و فرستادن ايميل بهinfo@isans.ca  روز كاري نياز دارد. 5لغو شود و اين پروسه تغيير به 
 

 

  در صورتيكه مراجعه كنندهISANS  سال باشد از خانواده و يا نگه دارندگان وي به منظور كسب رضايت  ١٩زير

 كتبي براي وي پرسيده مي شود.
 

تمام تالش منطقي خود را به منظور محدود كردن جمع اوري اطالعات شخصي كه  ISANS  -. محدود كردن جمع اوري٤

 است را انجام مي دهد. ISANSبراي اهداف مشخص شده براي  موردنياز 

 

تمام تالش منطقي و معقول خود را به منظور استفاده نكردن از اطالعات   ISANS -محدود كردن استفاده، انتشار و حفظ. ٥

براي مقاصدي غير از آنچه كه جمع اوري شده است مي كند مگر آن كه با رضايت مراجعه كننده يا بعنوان قانوني  شخصي 

گان مراجعه و سرويس دهند ISANSبه منظور محافظت از اطالعات شخصي كه به سازمان هاي شريك  ISANS  انجام شود.

. يك مراجعه كننده ممكن است در هر زمان بخواهد می کنداز قراردادها و ابزارهاي ديگر استفاده كنندگان فرستاده می شود 

 سئوال كند كه چگونه اطالعات شخصي شان مورد استفاده قرار مي گيرد، وي مي تواند با آدرس زير تماس حاصل كند:

Info@isans.ca 

 

تا انجا كه ممكن است از اطالعات شخصي بطور دقيق، كامل و به روز نگهداري خواهد  ISANS -حفظ صحت و دقت. ٦

مانند تغيير در آدرس يا تغيير در  ISANSكرد. مراجعه كنندگان مسئول اعالم هر گونه تغيير در اطالعات شخصي خود به 

  اطالعات تماس خود هستند.
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از تدابير امنيتي براي نگهداري اطالعات شخصي در برابر از دست رفتن، سرقت،  ISANS -تدابيرحفاظتي و امنيتي. ٧

ي كه اطالعات در دسترسي غيز مجاز، افشا، كپي كردن، سو استفاده و يا تغيير در اطالعات، بدون توجه به هر گونه فرمت

 آن نگهداري مي شود، استفاده خواهد كرد.

، يا سرويس دهندگان مجازي كه بصورت ISANSتمام اطالعات شخصي مراجعه كنندگان تنها در دسترس پرسنل مجاز 

يا  . اين دسته از سرويس دهندگان كساني هستند كه براي انجام وظايف خود وقرار می گيرد انالين خدمت رساني مي كنند، 

 ارائه خدمات به مراجعه كنندگان به اطالعات شخصي آن ها نياز دارند.

 

در وب سايت ما قابل دسترس است، همچنين در صورت نياز  ISANS راجعه کنندگانسياست حريم خصوصي م -شفافيت. ٨

 فرستاده خواهد شد.اين اطالعات برايتان  info@isans.caبا فرستادن ايميل به آدرس 

 

مي تواند در صورت دريافت تقاضاي كتبي از طرف مراجعه كننده ) كه معافيت  ISANS -دسترسي به اطالعات شخصي. ٩

ود اطالعات شخصي وي، استفاده و از وج به مراجعه كننده خود مقررشده قانوني را در مورد اطالعات شخصي ايجاد كند( 

افشاي آن اطالع دهد و شرايط دسترسي به تمام اطالعات را براي وي ايجاد كند. يك مراجعه كننده قادر خواهد بود درستي و 

  كامل بودن اطالعات را زير سئوال ببرد و هر جا كه اشتباهي وجود دارد آن را اصالح كند. 

 

در مورد حفاظت  که ممکن است مي تواند هر گونه نگراني خود را ISANSكننده يك مراجعه  -پروسه شكايت ها. ١٠

 info@isans.caدنبال كند و يا به آدرس  ISANSاطالعات شخصي داشته باشد را با پيگيري مراحل شكايت مراجعين 

 ايميل بزند.

 

نيازي به گرفتن  ISANSشرايطي وجود دارد كه  -اجعه کنندگانبه اشتراك گذاري اطالعات شخصي بدون رضايت مر. ١١

  ها عبارتند از:ارضايت از مراجعه كننده براي به اشتراك گذاري اطالعات وي ندارد. اين استثن

  كه هر شخصي كه اطالعاتي دارد چه به صورت  دارد اعالم مياز قانون خدمات كودكان و خانواده  ٢٣بخش

نياز به خدمات حفاظتي داشته باشد، اين اطالعات بايد به آژانس  محرمانه و يا اشكارا، در صورتي كه كودكي 

 گزارش داده شود.

  رمانه و يا قانون خدمات حمايت از بزرگساالن اعالم مي دارد كه هر شخصي كه اطالعاتي دارد اعم از مح ٥بخش

آشكارا، زمانيكه يك فرد بزرگسال نياز به حمايت دارد اين اطالعات بايد به وزير خدمات اجتماعي از طريق 

 مقامات مسئول گزارش داده شود.
 

  ،اگر شما تهديدي به خود و يا شخص ديگر را مطرح كنيدISANS  تمام گام هاي الزم را كه از لحاظ قانوني مجاز

 براي كمك به جلوگيري از اتفاق هر گونه آسيب احتمالي انجام خواهد داد.باشد ه و قانوني شناخته شد
 

  ،در صورت حكم دادگاه كه توسط قاضي صادر شده است  ISANS  مي تواند اطالعات شخصي را انتشار دهد و

 و يا داوطلب مي توانند در دادگاه شهادت بدهد. ISANSهمچنين يك كارمند 
 

در مورد سياست حريم خصوصي ايجاد هر گونه تغييردر صورت  -اين سياست حريم خصوصياصالحات مربوط به . ١٢

ISANS   در وب سايتISANS .اطالع رساني خواهد شد 
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لطفا اطالعات زير را كه از دفتر مهاجرت نواسكوشيا تهيه شده است را مطالعه كنيد و زير آن را به منظور اين كه مطالب 

 شده ايد امضا كنيد: اين صفحه را متوجه

  فرم ورودي ثبت نام خدمات

 ( ISANSانجمن خدمات مهاجران نواسكوشيا )
 

 جمع آوري، استفاده و افشاي اطالعات شخصي

 

برنامه هاي بازار كار دولت نواسكوشيا كه توسط دپارتمان كار و تحصيالت پيشرفته، خدمات اجتماعي و دفتر مهاجرت تهيه 

( FOIPOPاصول و الزامات قانون آزادي اطالعات نواسكوشيا و قانون حفاظت از حريم خصوصي )شده است به پيروي از 

معناي اطالعات شخصي را تعريف مي كند عالوه بر اين، انواع ديگر اطالعات شخصي  FOIPOPملزم شده است. قانون 

انواع ديگر از اطالعات شخصي عبارتند از تاريخ تولد، آدرس پروتكل اينترنت، آدرس ايميل و يا هر  راتعريف مي كند،

 اطالعات ديگري كه توسط برنامه ها و خدمات ما جمع آوري شود.
 

و حفاظت از افشاي بين  FOIPOPوري شده تنها تحت قانون حفظ حريم خصوصي نواسكوشيا اطالعات شخصي جمع آ

( قابل استفاده و افشا خواهد بود. هر گونه اطالعات شخصي جمع آوري شده در PIIDAالمللي اطالعات شخصي نواسكوشيا )

منظور ارائه خدمات به شما صورت مي گيرد طول دوره استفاده از برنامه هاي ما و يا در طول استفاده از خدمات ما تنها به 

، براي مثال: اين اطالعات در طي ثبت نام براي برنامه ها يا تشخيص واجدالشرايط بودن براي خدمات و غيره خواسته مي 

 شود.
 

ات الزم ما اطالعات شخصي شما را به ديگر سازمان ها ويا افراد نخواهيم داد مگر آن كه براي انجام اهداف برنامه ويا خدم

 باشد و اين تنها در صورتي است كه از لحاظ قانوني مجاز باشد.
 

بعضي از اين برنامه ها و خدمات توسط ارائه كنندگان خدمات خارج از اين مجموعه صورت مي گيرد. در اين صورت تمام 

وصي كه با ما مطابقت الزامات حريم خص رعايته ما خدمات مي دهند موظف هستند با ارائه كنندگان خدمات خارجي كه ب

 خدمت رساني كنند. مقرراتخصوصي و حفظ حريم تمام موارد امنيتي، با در نظرگرفتن  داشته باشد و 

 

افراد حق اصالح و دسترسي به اطالعات شخصي خود رادارند. براي  FOIPOPفظ حريم خصوصي بر اساس مفاد ح

اطالعات و حفظ حريم دسترسي به اطالعات شخصي و يا تقاضاي تصحيح آن مي توانيد با واحد خدمات دسترسي به 

  و يا تلفن IAPServices@novascotia.caايميل  خصوصي به آدرس

(902) 424-2985 

 يا 

1-844-424-2985   
 تماس حاصل بفرماييد.

 

تصديق ميكنم كه اطالعات فوق را درباره جمع آوري، استفاده و افشاي اطالعات شخصي خود خوانده و متوجه  اينجانب

  اطالعات شده ام:

 (__________SIN Number_________ شماره بيمه اجتماعي))خوانا نوشته شود(نام مراجعه كننده 

 

 __________________ تاريخ_______________________________امضاي مراجعه كننده

 
 

 
 

 مترجم: روشنک عباس نظری
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