
معلومات للزبون عن كوكوفییساري (مؤشر القدرات) وعن حمایة المعلومات المتعلقة بذلك  

ما ھو مؤشر القدرات؟  

  مؤشر القدرات عبارة عن استبیان سھل االستخدام، تحصل بمساعدتھ على معلومات عن قدرتك على
العمل والفعالیات. 

    .بإمكانك اإلجابة على أسئلة االستبیان بالصیغة الورقیة أو إلكترونًیا
   .بإمكانك تعبئة أسئلة االستبیان أما بشكل مستقل أو مع شخص آخر
خص اآلخر عامل لدیك أو شخص ُمقرب منك.  من الممكن أن یكون الش
 عندما تقوم بتعبئة مؤشر القدرات مرتین على األقل، سوف تحصل على معلومات عن التغییرات التي

حدثت على قدرتك على العمل والفعالیات.   
فظة  مؤشر القدرات ُیقدم لك ردًا شخصًیا ویقترح عند الحاجة الفعالیات المتوجب اتخاذھا بعد ذلك للمحا

على رفاھیتك أو تحسینھا. 
.بإمكانك من خالل مؤشر القدرات أن ترى وضعك، وبذلك یكون التخطیط لمسارات المواصلة أكثر سھولة
.اإلجابة على أسئلة استبیان كوكوفییساري (مؤشر القدرات) طوعیة
) تم تطویر مؤشر القدرات من خالل مشروع التنسیق سولموSolmuوتغیر القدرة  ) للمشاركة االجتماعیة

) مشروع یمولھ الصندوق االجتماعي األوروبي، حیث تقوم Solmuعلى العمل والفعالیات. سولمو (
بإنجازه مؤسسة الصحة في مكان العمل.  

حمایة المعلومات والسریة لكوكوفییساري (مؤشر القدرات)   

من المعلومات بصیغة ال ُیمكن   یمنح الشخص من خالل إجابتھ على مؤشر القدرات موافقتھ على االستفادة
من خاللھا التعرف على الھویة لدى فعالیة األبحاث لمؤسسة الصحة في مكان العمل.  

  .ال توجد حاجة إلى موافقة مكتوبة منفصلة
  .بإمكان المؤسسة التي ُتجري االستبیان فقط ربط التعریف الموجود في الخدمة مع الشخص بشكل فردي

ة في مكان العمل ربط معلومات مؤشر القدرات مع الشخص بشكل فردي، وال لیس بإمكان مؤسسة الصح
بیانات األشخاص التي تحتاج إلى تعریف ُمشدد.  على تحصل مؤسسة الصحة في مكان العمل 

 تحتفظ مؤسسة الصحة في مكان العمل بالمعلومات التي تجمعھا بشكل آمن للمعلومات وتستخدمھا في
یث ال یكون من الممكن التعرف على الشخص بشكل فردي وال حتى بشكل غیر فعالیات األبحاث لدیھا، بح

ُمباشر.  
  بإمكان مؤسسة الصحة في مكان العمل توزیع ھذه البیانات بالصیغة التي من غیر الممكن التعرف علیك

من خاللھا حسب تقدیرھا إلى طرف ثالث، على سبیل المثال من أجل البحث العلمي. 


