
                                                                                                                      

 

                         

 

                        

 

       المشروعإشعار عام للمشاركة في                      

 

 

 المجتمع واإلدماج: النساء التعددية.*    

المسارات اإلقليمية التوليدية بين الغذاء والثقافات والحقوق للمرأة اإليطالية 

 .والمهاجرات

 

. ن. D.G.Cمع  Città di Rivalta di Torinoالذي انضمت إليه مدينة المشروع ،     

( LVIAبناًء على اقتراح من الرابطة الدولية للمتطوعين غير المتخصصين ) 230/2020

،  Compagnia di San Paoloوبتمويل داخل األقاليم الشاملة ، تستهدف دعوة مؤسسة 

، النساء البالغون  De Mariومؤسسة  Cassa di Risparmio di Cuneoبالتعاون مع مؤسسة 

اإليطاليون والمهاجرون في سن العمل المهتمون بالمسارات الموجهة نحو العمل والتبادالت 

الثقافية واالجتماعات مع النساء األخريات لتبادل المعرفة المختلفة والثقافات المختلفة 

 ، وخاصة من خالل الطعام.

تبدأ األنشطة التالية بدًءا من سبتمبر إلى أكتوبر  على وجه الخصوص ، من المتوقع أن 

 :2022حتى ديسمبر  2021

 

ورش عمل وفعاليات في مجال الطهي والثقافة ، ودورات لغوية ، وزيارات إلى المتاحف ، 

ومسارات دعم نفسية اجتماعية وقانونية ونقابية فردية ، وندوات حول الحقوق ، واألنشطة 

تجهيز األغذية ، ونظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة الرياضية ، والتدريب على 

والسالمة المهنية ، والتوجيه المهني ، واالجتماعات مع حقائق ريادة األعمال في اإلقليم 

 والمشاركة في مواضع العمل.

يمكنك التعبير عن اهتمامك بالمشاركة في المشروع ، المحجوز للمقيمين أو المقيمين في 

التا دي تورينو ، عن طريق ملء النموذج المرفق أدناه ، وتحديد التزامك وفًقا مدينة ريف

 الحتياجاتك وتفضيالتك عند اقتراح األنشطة.

مكاتب السالم وتكافؤ الفرص عن  - City of Rivalta di Torinoيجب إرسال الطلبات إلى 

 :طريق البريد اإللكتروني على بروتوكول العنوان التالي

protocollo.rivalta@certlegalmail.it 

  ,5 د إلى مكتب المواطن في عبر بالماأو تسليمها بالي

   .(17:00 ـ 80:30 : ءاعبرإلا موي و ؛12:00 ـ 08:30) : ةعمجلا ىلإ نينثألا نم  

التاريخ ، قد يتم قبول الطلبات األخرى  ؛ بعد هذا 2021سبتمبر  30يفضل بحلول 

 إذا كانت ال تزال هناك أماكن متاحة.

 Pace@comune.rivalta.to.it - 011.9045584للمعلومات: 
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 استمارة التقديم                             

  المشاركة في مشروع تعدد النساء                      

 

 إلى مدينة ريفالتا دي تورينو

 5عبر بالما 

 ريفالتا تورين 10040

 

__________________________________________________________ ولدت في 

___________ 

__________________________ ، في __________________ ، مقيم في 

_______________________________ 

الشارع / الساحة _____________________________ ن. _____ ، رمز الضريبة 

، _______________________________ 

الهاتف ________________________ ، عنوان البريد اإللكتروني 

__، _________________________________________ 

من المرسوم  76على علم بالمسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 

للشهادات المزيفة واإلعالنات غير الصحيحة ، مع العلم أيًضا أن  445/2000الجمهوري 

تورينو  البيانات الموضحة هنا سيتم استخدامها حصرًيا من قبل مدينة ريفالتا دي

 ، ألغراض اإلجراء المطلوب من أجلها ، وتحت مسؤوليتي الشخصية:

 أسأل

للمشاركة في المجتمع واإلدماج: مشروع أنثوي تعددي. المسارات اإلقليمية 

التوليدية بين الطعام والثقافات والحقوق لإليطاليات والمهاجرات ، والتي تمت 

، بناًء  230/2020. ن. D.G.Cنو مع الموافقة عليها من قبل مدينة ريفالتا دي توري

)الرابطة الدولية للمتطوعين غير المتخصصين( وبتمويل داخل  LVIAعلى اقتراح 

، بالتعاون مع مؤسسة  Compagnia di San Paoloمناقصة األراضي الشاملة لمؤسسة 

Cassa di Risparmio di Cuneo  ومؤسسةDe Mari 

 ونعلن

 ... أن يكون مقيًما أو مقيًما في بلدية 

 

المكان والتاريخ ___________________________________________________ اإلعالن 

__________________________ 

 هام: أرفق نسخة من بطاقة هوية الُمعلن

 



من الئحة االتحاد األوروبي  14و  13المعلومات عمالً بالفن. رقم 

 والتشريع الوطني لحماية البيانات الشخصية 679/2016رقم. 

 

 

 13المعلومات عمالً بالفن. رقم يتم استخدام البيانات الشخصية المقدمة من قبل بلدية 

الوطني لحماية البيانات والتشريع  679/2016من الئحة االتحاد األوروبي رقم.  14و 

 الشخصية

،  Rivalta di Torinoيتم استخدام البيانات الشخصية المقدمة من قبل بلدية 

 Rivalta di - 10040 - 5، رقم  Via Balmaوحدة التحكم في البيانات ، ومقرها في 

Torino (TO). PEC: protocol.rivalta@cert.legalmail.it  :9045501 011الهاتف .

الجة البيانات الشخصية عن طريق الورق والوسائل اإللكترونية بواسطة تتم مع

موظفين معتمدين ومدربين لهذا الغرض. يتم جمع البيانات من أجل متابعة غرض 

المشاركة في مشروع المجتمع واإلدماج: نساء التعددية. المسارات اإلقليمية 

 لية والمهاجرات.التوليدية بين الغذاء والثقافات والحقوق للمرأة اإليطا

لممارسة حقوقك في الوصول أو التعديل أو اإللغاء أو التقييد أو معارضة 

 DPO ، Società Actaالمعالجة ، يمكنك االتصال مباشرة بمراقب البيانات أو 

Consulting srl  الذي يمكن العثور على بياناته في قسم "الخصوصية" على موقع ،

 البلدية. .

 

 يموافقة الطرف المعن

 ، الموقعون أدناه: 2016/679من الئحة (االتحاد األوروبي)  8-6بموجب المواد 

 

 

.……………………………………………………………………………… 

 

بعد اإلحاطة بالمعلومات المذكورة أعاله ، أصرح بالمعالجة بأدوات إلكترونية 

وغير إلكترونية ، في إيطاليا وفي االتحاد األوروبي ، باعتماد جميع التدابير 

منية الالزمة ؛ من البيانات الشخصية المطلوبة لتنفيذ اإلجراءات المتعلقة األ

بمشروع المجتمع والشمول: جمع اإلناث. المسارات اإلقليمية التوليدية بين الغذاء 

 والثقافات والحقوق للمرأة اإليطالية والمهاجرات ؛ خصوصا

 

  أصرح أنا ال أصرح 

 

والقضائية والتواصل مع أطراف ثالثة عندما  معالجة البيانات الشخصية والحساسة

يكون ذلك ضرورًيا وعملًيا لتحقيق مشروع المجتمع واإلدماج: النساء التعددية. 

المسارات اإلقليمية التوليدية بين الغذاء والثقافات والحقوق للمرأة اإليطالية 

 والمهاجرات.

 

 

 مكان وتاريخ _____________________________

 

                                                                                  

. . 

 

                      

 

 


