
 
 

ُ
 
 ُةالخصوصيُ ُُسياسة

اني/يناي1ُتاريخُآخُرتحديث:ُ
 
2021ُ،ُركانونُالث

   إنَّ ُمختبرات سابين 
َّ
 هي منظ

 
 بحثيَّ   مة

 
أرلينغتون بوالية فيرجينيا في الواليات  مدينة  في    تقُع و ،   3 )ج(  501 بموجب املادة رقم   ة غير ربحيَّ   ة

 
ُ
ة حدة  تَّ امل  األمريكيَّ

َّ
   . تشرُح العقل البشري    وتمكين    تها في فهم  مهمَّ   ُل ، وتتمث

ُ
  سابين   ُمختبراُت   ُم ة هذه كيف تستخد  الخصوصيَّ   سياسة

ة". تقييم    ُل كم  البيانات التي نجمعها منك عندما تُ  ة العقليَّ   "حاصل  الصحَّ

 املعلوماُتجمعُُ

 
َّ
، إذا كنت   الدراسة االستقصائية ة. في نهاية  شخصيَّ   تعريف    معلومات    ة أيَّ   تقديم    " ة ة العقليَّ الصحَّ   حاصل  "   تقييم    ب إجراء  ال يتطل

 باإلضافة إلى درجاتك اإلجماليَّ   اني  املجَّ   فصيلي  التَّ   ي تقريرك  ترغب في تلق   
 
ن  مك  حيث يُ   إلكتروني    عنوان بريد    منك تقديُم   ُب ة، فسُيطل

بع  هذا  و قرير.  التَّ إرسال هذا  
َّ
 . اختياري  أمر   بالط

ُُُاستخدام ُ  عنوانُالبريدُاإللكتروني 

أيًضا    ُه استخدام    وسيتم    ، إليك   ل  فصَّ ُم   إرسال تقرير    لغرض    أساس ي     توفيره، بشكل    ، إذا تمَّ اإللكتروني    بريدك    عنوان    استخداُم   يتم  

 التَّ   وترميز    لتقييم    ف  عر   كُم 
ُ
 و  دة التي تُ تعد   قييمات امل

 
للخضوع    ا سنوي    ا تذكيرً ل إليك أيًضا  رس  . قد نُ عنوان البريد اإللكتروني    ر نفس  ف 

ة" الختبار  ة العقليَّ ا ل   ُل ص  وقد نتَّ   ، مرة أخرى   "حاصل  الصحَّ   ة. لن يتمَّ ة العقليَّ عة للصحَّ تاب  ُم   شاركة في دراسات  للُم   دعوة  تقديم  بك أحياًن

   سيتم  كما  أخرى.    أغراض    ألي     ُه ة أو استخدام خارجيَّ   جهات    ة مع أيَّ   اإللكتروني    بريدك    شاركة عنوان  ُم 
ُ
  اإللكتروني    بريدك    عنوان    حذف

 
ُ
 قييم. ن من تاريخ هذا التَّ ي  قييم في غضون عام  ن للتَّ عيَّ ُم   إجراء    رتبط بأي   امل

 البياناُتُُاستخدام ُ

ستخد  
ُ
ـ ُمختبرات  سابين البحث العلمي    ألغراض  الدراسة االستقصائية  جميع اإلجابات الواردة    ُم ت ة  البحثيَّ سات  أو املؤسَّ ركات  والشَّ    ل 

من    كجزء    آمن    االحتفاظ بالبيانات وتخزينها بشكل    . سيتم  تجاري    ض  غر    ثالثة ألي     شاركتها مع أطراف  ُم   ابعة لها فقط ولن يتمَّ التَّ 

 . البحث العلمي    ا لتحقيق أغراض  طاملا كان ذلك ضروري    ُمختبرات  سابين أرشيفات أبحاث  

ُ
 
ُُُإدارة  البياناُتُُونقل 

لي    /ل مسؤول  ب  ة من ق  اخليَّ شاركة البيانات الدَّ إدارة جميع البيانات وُم   تتم    )مسؤو
ُ
ن الوصول إلى عناوين  مك  ن. ال يُ عيَّ ( بيانات البحث امل

   البريد اإللكتروني  
َّ

  ُمختبرات  سابين   جميع البيانات األخرى إلى باحثي   نقُل   نقلها إلى آخرين. قد يتم    ل هؤالء األفراد ولن يتمَّ ب   من ق  إال

ولة  أخرى غير الدَّ   قييم في بلدان  من هذا التَّ   لنا أيًضا نقل وتخزين البيانات التي نجمعها منك كجزء    ة األخرى. يجوُز ركات البحثيَّ والشَّ 

  في سياسة    ح  ضَّ و  سنحمي البيانات كما هو ُم فإننا  أخرى،    بياناتك إلى بلدان    فيها جمع البيانات في األصل. عندما ننقُل   التي تمَّ 

   ونلتزُم كما    ، ة هذه الخصوصيَّ 
 
افذة و ة  بات القانونيَّ باملتطل   البيانات. تلك  بها لتوفير الحماية الكافية لنقل    املعمول  النَّ

ُ  بياناتُكُُطلب 

 نتمكن  فإننا لن  ،  وغير معلوم    ة الهويَّ   ك مجهوُل نظًرا ألنَّ و ،  ل  فصَّ ُم   تقييم    ي تقرير  لتلق     إلكتروني    م عنوان بريد  قد   إذا لم تُ 
 
  ب  من طل

ن من  ي  إلى عام    ُل تص    ة  بياناتك ملدَّ   نك طلُب مك  ، فيُ إلكتروني    عنوان بريد  ب   مت قد    إذا تزويدنا  ولكن في حال  ،  قييم.  التَّ   ن أسئلة إجاباتك ع 

  مته عند إجراء  الذي قدَّ   اإللكتروني  البريد    بواسطة   " info@sapienlabs.org"   : إلى   إلكتروني    قييم عن طريق إرسال بريد  تاريخ إجراء التَّ 

ا  مص   االختبار، مع اإلشارة إلى طلبك   هذا في    إلى عنوان البريد اإللكتروني  هذه    بياناتك    ُمختبراُت سابين   تاريخ االختبار. سترسُل ب حوًب

ا من    30  غضون    . ك  طلب  إرسال   يوًم


