د ﻣﮭﺎﺟرت او ادﻏﺎم ﭘﮫ اړه ﻣطﺎﻟﻌﮫ )د ادﻏﺎم ﺳروی(



د »ﻣﮭﺎﺟرت او ادﻏﺎم« ﻣطﺎﻟﻌﮫ د څﮫ ﺷﻲ ﭘﮫ اړه ده؟



د ﺳروی ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳﺎس څﮫ دی؟



ﺳروی څوک ﭘرﻣﺦ وړي؟



ﺗﺎﺳﯥ د ﺳروی ﻟﭘﺎره څﻧګﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾږئ؟



ﺳروی څﻧګﮫ ﭘﮫ ﻻره اﭼول ﮐﯾږي؟



ﺳﺗﺎﺳﯥ ډﯾټﺎ څﻧګﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﯾږي؟



آﯾﺎ ﺳروی ﯾو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺷرط دی؟



اړﯾﮑﮫ

د »ﻣﮭﺎﺟرت او ادﻏﺎم« ﻣطﺎﻟﻌﮫ د څﮫ ﺷﻲ ﭘﮫ اړه ده؟
ﻣﮭﺎﺟرت او ادﻏﺎم ﻣﺗﻧوع ﻣوﺿوﻋﺎت دي او ﺧﻠﮏ د دې ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﻣﺧﺗﻠف ﻧظروﻧﮫ ﻟري .د دې ﺳروی ﻣوﺧﮫ د ﻧﻔوس ټوﻟو ډﻟو څﺧﮫ د ﺧﻠﮑو ﻧﮫ د ھﻐوی د ﻧظر
ﭘوښﺗل دي.
دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﺂ ﭘﮫ ﭼﻣﺗو ﺷوي اﺣﺻﺎﯾﯽ ﮐﯥ ﯾﺎ د ﻋﺎﻣﮫ اداري ﻧﮭﺎدوﻧو ﻟﺧوا ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾدوﻧﮑﻲ ډﯾټﺎﺑﯾﺳوﻧو ﮐﯥ ﻧﺷﻲ ﻣوﻧدﻟﯽ ﮐﯾدی .د ھﻣدې ﻟﭘﺎره د ﻓﻌﺎﻟﯾت راﭘور ورﮐوﻟو
ﻟﭘﺎره ﺳروی ګﺎﻧﯥ ﻻزﻣﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ دي .د ھﻣدې ﻟﭘﺎره ﻣوږ ﺗﺎﺳﯥ ﻧﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوو! ﻣوږ ﺗﮫ د ﺧﭘﻠو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﮫ راﮐوﻟو ﺳره ،ﺗﺎﺳﯥ ﭘدې ﮐﯥ د ارزښت وړ وﻧډه
اﺧﻠﺊ؛ ﯾوازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ ھر ځواب ورﮐوﻧﮑﯽ ﭘوښﺗﻧو ﺗﮫ د زړه ﻧﮫ او ﭘﮫ ﺻداﻗت ﺳره ځواب ورﮐړي ﻧو د اﺗرﯾش وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﭘﮫ ﺳم او ﺻﺣﯾﺢ ډول ﺗرﺳﯾم
ﺷﻲ.
د اړوﻧد څﭔړﻧﯾزې ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﮫ د  2022ﭘﮫ اوړي ﮐﯥ د اﺣﺻﺎﯾﯥ اړوﻧد ﭘﮫ ﮐﻠﻧﻲ ﮐﺗﺎب "") "migration&integrationﮐډواﻟﻲ او ﻟﮫ ټوﻟﻧﯥ ﺳره ﯾوځﺎی ﮐﭔدﻧﮫ"( ﮐﯥ
او ﭘﮫ "") "Bericht zur sozialen und normativen Integrationﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯾز او ﻣﻌﯾﺎري ﯾو ځﺎی ﮐﭔدﻧﯥ ﭘﮫ راﭘور"( ﮐﯥ ﺧﭘرې ﺷﻲ.
د ﺳروی ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳﺎس څﮫ دی؟
ﭘﮫ ﺳروی ﮐﯥ ګډون ﮐول د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو وړاﻧدې ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐوم ډول ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺷرط ﻧدی او د ھﻣدې ﻟﭘﺎره ګډون ﮐول ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول داوطﻠب او رﺿﺎﮐﺎر دي .ﭘﮫ ھرﺻورت ،د
ډﯾټﺎ د ﮐﯾﻔﯾت ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻟوړه ﮐﭼﮫ ګډون ﮐول ﺧورا ﻣﮭم دي .دا ﺳروی د ﻓدرال رﯾﺎﺳت ﻟﺧوا ﭘﮫ ﻻره اﭼول ﺷوې او ﺗﻣوﯾﻠﯾږي ،او د  2017راھﯾﺳﯥ د ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ اړﯾن
د ادﻏﺎم ﻧظﺎرت ﭘروګرام ﺑرﺧﮫ ده.
ﺳروی څوک ﭘرﻣﺦ وړي؟
دا ﺳروی د ﻓدرال ادارې  Statistik Austriaﻟﺧوا ﭘرﻣﺦ وړل ﮐﯾږي Statistik Austria .د ﺣﮑوﻣت ﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب د اﺗرﯾش اﻗﺗﺻﺎد او ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ اړه د ﻟوړ ﮐﯾﻔﯾت
ارﻗﺎم او ﺗﺣﻠﯾﻠوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي .دا ﺣﻘﺎﯾﻖ او ارﻗﺎم د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړوﻧﮑو ،ادارو ،ﺻﻧﻌت او ﻧړﯾواﻟو ﻧﮭﺎدوﻧو ﻟﺧوا ﭘرﯾﮑړو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺗﺑر اﺳﺎس ﺟوړويStatistik Austria .
ﯾو ﺷرﮐت دی ﭼﯥ د اﺗرﯾﺷﻲ ﺧﻠﮑو ﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﮐﺎر ﮐوي او ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﻲ دی .دﻗت ،ﺑﯥ ﭘرﯾﺗوب ،ﻋﯾﻧﯾت او ارﺗﺑﺎط د  Statistik Austriaﻟﺧوا ﺗرﺳره ﮐﯾدوﻧﮑﻲ ﮐﺎر ﻟﭘﺎره
ﻻرښود اﺻول دي .د اﺗرﯾش د ﻣﺧﮑښ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺧدﻣت وړاﻧدې ﮐوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺣﯾث Statistik Austria ،ﺗرټوﻟو ﺳﺗر ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑﯾﻠګﯥ ﺳروی ﮐوي ،ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ د
ټوﻟﻧﯾز او اﻗﺗﺻﺎدي ژوﻧد ﭘﮫ اړه دﻗﯾﻖ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋرﺿﮫ ﮐوي .د ﮐﯾﻔﯾت د ﺗﺿﻣﯾن ﻋﺻري وﺳﺎﯾل ھم ﮐﺎرول ﮐﯾږي.
ﺗﺎﺳﯥ د ﺳروی ﻟﭘﺎره څﻧګﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾږئ؟
د وﺧت ﮐﻣواﻟﻲ او ﻟګښﺗوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،دا ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻧﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ اﺗرﯾش ﮐﯥ د ټوﻟو وګړو څﺧﮫ ټوﻟﭘوښﺗﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷﻲ .ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ د وګړو ﯾوه ځﺎﻧګړې ﺑرﺧﮫ ﺑﮫ وټﺎﮐل ﺷﻲ
ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده ﻧږدې د ټول ﻧﻔوس ﯾﺎ د ھﻐو اړوﻧده ﻓرﻋﻲ ډﻟو اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﮐوي څوک ﭼﯥ ﭘﮫ اﺗرﯾش ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوي .ټﺎﮐﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺑڼﮫ ﺗرﺳره ﮐﯾږي ﺗرڅو ﻟﮫ
دې ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ھر ﯾو ﮐس ﭘﮫ ټوﻟﭘوښﺗﻧﮫ ﮐﯥ د ﺑرﺧﮫ اﺧﭔﺳﺗو ﻓرﺻت وﻟري.
ﺳروی څﻧګﮫ ﭘﮫ ﻻره اﭼول ﮐﯾږي؟
ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ،ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﻧﻣوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻏوره ﺷوي دي ھﻐوۍ ﺑﮫ د اﺗرﯾش د اﺣﺻﺎﯾﯥ ﻟﮫ ادارې څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﭘﮫ دوھم
ﭘړاو ﮐﯥ ﺑﮫ ،دوی د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﯾو ﻟﯾﮏ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ د آﻧﻼﯾن ﭘوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ او د ﻻﺳرﺳﻲ وړ ﻣﻌﻠوﻣﺎت )د ﮐﺎرن ﻧوم او ﭘﺎﺳورډ( ﺑﮫ ﭘﮑﯥ وي.
ﺳﺗﺎﺳﯥ ډﯾټﺎ څﻧګﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﯾږي؟
ﻣﮭﺎﺟرت او ادﻏﺎم د ډﯾری ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره ډﯾر ﺷﺧﺻﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت دي .د ھﻣدې ﻟﭘﺎره ﺑﮫ ټوﻟو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳره ھرو ﻣرو د ﻣﺣرﻣﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭼﻠﻧد ﮐﯾږي.
ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د دې ﺳروی ﭘﮫ اړه د ډﯾټﺎ د ﻣﺣﺎﻓظت ھراړﺧﯾز ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﻣوږ د ډﯾټﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ وﻣوﻣﺊ )) (PDF, 35 kbدا ﺳﻧد ﯾوازې ﭘﮫ آﻟﻣﺎﻧﻲ ژﺑﮫ ﮐﯥ
ﺷﺗون ﻟري .(.د اﺣﺻﺎﯾﯽ ﭘټواﻟﯽ او ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﺷﺧﺻﻲ ډﯾټﺎ ﻣﺣﺎﻓظت زﻣوږ د ﺧورا ﻣﮭﻣو اﺻوﻟو ﺑرﺧﮫ دي .ﻣوږ د ﻓدرال د اﺣﺻﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧون ،د ﻋﻣوﻣﻲ ډﯾټﺎ ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﻘررات او د ډﯾټﺎ د ﻣﺣﺎﻓظت ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ اړ ﯾو ﭼﯥ دا ډاډ وړاﻧدې ﮐړو .د ھﻣدې ﻟﭘﺎره اﺣﺻﺎﯾﯽ ډﯾټﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻧوم ﯾﺎدوﻟو ﭘرﺗﮫ ﭘروﺳس ﮐﯾږي )ﭘﮫ ﺑﯥ ﻧوﻣﯥ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻌﺎر
ډول وړاﻧدې ﮐﯾږي( .ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻧوم او آدرس ﺗﮫ ﯾوازې ﺗﺎﺳﯥ ﺳره د اړﯾﮑﯥ ﻟﭘﺎره اړﺗﯾﺎ ده .دا ﺗﻔﺻﯾﻼت ﭘﮫ ډﯾټﺎﺑﯾس ﮐﯥ د ځواﺑوﻧو څﺧﮫ ﺟﻼ ﺧوﻧدي ﮐﯾږي او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺳروی
وﺗړل ﺷﻲ ﻧو ﺑﯾرﺗﮫ ﺣذف ﮐﯾږي .ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﮑﮫ ﻧوﻣوﻧﮫ او آدرﺳوﻧﮫ د ارزول ﺷوې ډﯾټﺎ څﺧﮫ ﺣذف ﮐﯾږي .ھﻣدارﻧګﮫ ارزوﻧﯥ ﯾوازې د ډﻟو ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐوي ،ﭘﮫ
اﻧﻔرادي ډول اﻓرادو ﺗﮫ ﻧﮫ راﺟﻊ ﮐﯾږي .ﭘﮫ ﺑﻠﮫ وﯾﻧﺎ ،ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠو ﮐﯥ اﻧﻔرادي ځواﺑوﻧﮫ ﻧﺷﻲ ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾدی .د ډﯾټﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﭘﮫ طﺑﯾﻌﻲ ډول دا ﻣﻌﻧﻲ ھم ﻟري ﭼﯥ د ﺷﺧﺻﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟروﻧﮑﻲ ﺗﻔﺻﯾﻼت ﺑﺎﯾد ﮐوﻣو درﯾﻣو ډﻟو ﺗﮫ ورﻧﮑړل ﺷﻲ – ﻧﮫ ﺣﮑوﻣﺗﻲ ادارو ﺗﮫ او ﻧﮫ ھم ﺷرﮐﺗوﻧو ﺗﮫ.

آﯾﺎ ﺳروی ﯾو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺷرط دی؟
ﭘﮫ ﺳروی ﮐﯥ د ګډون ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ھﯾڅ ﮐوم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺷﺗون ﻧﻠري .د ھﻣدې ﻟﭘﺎره ګډون ﮐول داوطﻠب او ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺧوښﮫ دي .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ګډون وﮐړئ ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ زﻣوږ
ﻟﺧوا د ﻣﻧﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﯾو ﮐوﭼﻧﯽ ټوﮐن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
اړﯾﮑﮫ

ﻣوږ ﭘﮫ ﺧوﺷﺣﺎﻟۍ ﺳره ﭘﮫ آﻟﻣﺎﻧﻲ ﯾﺎ اﻧګﻠﺳﻲ ژﺑو ﮐﯥ د دې ﻻﻧدې اړﯾﮑﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﻻرې ﭘوښﺗﻧو ﺗﮫ ځواب ورﮐوو:
ﺗﻠﯾﻔون) +43 1 71128-8994 :ﺳﮭﺎر  9ﺗر ﻣﺎﺳﭘښﯾن  3ﺑﺟو ﭘورې(
ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏintegrations-befragung@statistik.gv.at :

