
 یکامل نگهدار  تیبا امن( 2016/679 ی شخص ی ها حفاظت داده یاروپا بار یکل  )مقررات  GDPR یخصوص می حفظ حر استیشما بر اساس ساطالعات شما 

  ن امک نیزنگ  ت خدما  ریو در سا  شودیموسسات به اشتراک گذاشته نم  ریاطالعات هرگز با سا  ن یانجمن استفاده خواهد شد. ا  یهاتیمأمور  یشود و فقط برایم

 را دارند.خود  یهابردن داده نیاز ب یدرخواست برا ای یبه روز رسان ر،ییتغ ،یق دسترسمه اعضا حهمورد استفاده نخواهد بود.   زین یوالون

 

 فرم عضویت   

 ( BALIR) باش بلژیکانجمن پناهندگان و پناهچوبان دگر   
 

 

و البته . ایمکشیدهرنج بیگانه را  کشوردر یک انطباق  ی. ما از مشکالت و دشوار هامیاکردهفرار از کشورمان و پناه آوردن به اروپا را تجربه همه ما 

 . میمواجه بوده ا ضیعو انزوا و تب ییبا فشار تنها ،هراسدگرباش یهاطیدر مراکز پناهندگان و مح

زمان آن رسیده که دست به دست هم دهیم و برای ایجاد یک تغییر بزرگ تالش کنیم. بسیار خوشحالیم که اعالم کنیم که انجمن مهاجران  

هاست. مأموریت مشکالت و تبعیض  مبارزه با مان،  بهبود کیفیت زندگی  دگرباش بلژیک شکل گرفته است. هدف حمایت همدیگر، تالش برای  

تا برای  شما نیاز داریم همراهی به اصلی این انجمن کمک و حمایت از دگرباشان برای پروسه پناهندگی و روند انطباق با جامعه بلژیک است. در 

   کنیم.ما می خواهیم متحد شویم و برای یک هدف واحد تالش  تبدبل شویم. ؤثربه نیرویی ماین تغییر ایجاد 

 ؟  شویدبه ما ملحق بهید خوامي 

 امضا کنید. آن را فرم را پر کرده و در پایین صفحه   ایناگر می خواهید عضو انجمن باشید، لطفاً

 کنید.لغو که خواستید زمان خود هر عضویت توانید میشما همچنین کند. نمی اضافه   شماتعهدی به هیچ انجمن رایگان است و  در عضویت

 

 

 داده های شخصی: 

 نام خانوادگي: نام:

 : اءکشور مبد : تاریخ تولد

 الکترونیکي:  پست  آدرس شماره تلفن:

 :ي )خیابان، پالک، کدپستي، شهر(آدرس پست

 صحبت مي کنید: هایيیا زبان به چه زبان

 

دهی فعالیت ها از آن استفاده شود.و سازمانمقاصد اداری    انجمن ثبت و نگهداری و برای   های شخصی من در پایگاه داده اطالعات  که از    ممی دهمن اجازه    ☐
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