
ميدقتلا تاميلعت

 عمتجم اياضق ةرصانمل ردنيارغ ةحنمل ميدقتلا باب حتف نع نالعالاب ءادعس  ةاواسملل ردنيارغ يف نحن
)ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا نادلبلا( ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ميملا

ردنيارغ ةحنم بلط
ايقيرفا لامش و طسوالا قرشلل

رايتخالا طورش

 غلبمب ةريبكلاو ةريغصلا حنملا نم ناعون يه )ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا نادلبلا( ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلل ردنيارغ ةحنم
 وا سنجلا تا/يرباع , يسنجلا ليملا تا/يجودزم, تا/نييلثملا( ميملا تاعومجمو تامظنم معدل رالود 10,000و رالود 5,000

 ةيلحملا تاعمتجملا نيكمتو ةمالسلاو ةحصلا لجأ نم ةرصانملاو ضوهنلا ىلع لمعت يتلا و )سنجلا تا/ينيب و يعامتجالا عونلا
 ن/مكبلط يف رظنلل .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف يردنجلا ريبعتلاو ةيوهلا و ةيسنجلا لويملا اياضق ىلع لمعت و
 تاعومجملا ىقلتتس .2019 ربوتكأ 31 ىلإ سطسغأ 1 نيب ةرتفلا يف ليومت بلط ميدقت كيلع بجي ،2019 ماعل ةحنملا ةرودل
 .2019 ربمسيد 1 لولحب ادر ةرودلا اذه لالخ اهرايتخا متي يتلا

 طورش ةءارق ىجري ن/نكبلط ميدقت لبق .يلاتلا طبارلا لالخ نم ةيزيلجنالا وا ةيبرعلا نيتغللا نم ايأب بلطلا ميدقت ن/مكنكمي
.ةحنملل ةيعيضاوملا تالاجملاو رايتخالا

https://www.surveymonkey.com/r/5597PT3

.)ةيبرعلاب ةقطانلا نادلبلا( ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لمعت يتلا تاعومجملا وأ تامظنملا

 ليملا تا/يجودزم, تا/نييلثملا( ميملا عمتجم دارفا قوقحب ضوهنلا ىلع يساسأ لكشب زكرت يتلا تاعومجملا وأ تامظنملا
.)سنجلا تا/ينيب و يعامتجالا عونلا وا سنجلا تا/يرباع, يسنجلا

1



 ليومتل بلطب مدقتلل ةلهؤم لازت ال ميملا عمتجم اياضقب ضوهنلا ىلع يساسأ لكشب زكرت ال يتلا تاعومجملا/تامظنملا
 , يسنجلا ليملا تا/يجودزم, تا/نييلثملا( ميملا عمتجم نم صاخشأ اهدوقيو اهريدي ناك اذإ ميملا عمتجم معدت عيراشم
 اهيف لغشي يتلا تاعومجملا وا تامظنملا لاثملا ليبس يلع ،)سنجلا تا/ينيب و يعامتجالا عونلا وا سنجلا تا/يرباع
.ةعومجملا يف رارقلا عنص تايوتسم فلتخم يف ةيدايقلا بصانملا مظعم وأ عيمج ميملا عمتجم دارفا

ايقيرفا لامش و طسوالا قرشلل
ردنيارغ ةحنم بلط

.دارفألا حلاصل وأ لبق نم ةحرتقملا عيراشملا لومن الو دارفألا نم تابلط لبقن ا

.ةيحبر تامظنم تاكرش نم تابلط لبقن ال

 ةطشنألا نم اًءزج كلذ ناك اذإ الإ رفسلا حنم وأ ةيميداكألا ثوحبلا, ةيضايرلا ثادحالا ةياعرل ةحرتقملا تابلطلا لبقن ال
.عورشملل ةيسيئرلا

 تانايكلا ،ةينفلا قرفلا ،ةيضايرلا قرفلاو ،تاعماجلا ،ةيثحبلا تاسسؤملا ،ةينيدلا تاسسؤملا اهحرتقت يتلا تابلطلا لبقن ال
.ةيباختنالا تالمحلا وأ ،ةيسايسلا بازحألا ،ةيموكحلا

 جاتحت اهنإف ،كلذ عمو .انحنم ىلع لوصحلل لهأتلل ةيموكح ريغ تامظنمك ليجستلا ىلإ تاعومجملاو تامظنملا جاتحت ال
.يلام ليفك اهل نوكي نأ وأ يفرصم باسح قيرط نع لاومألا يقلت ىلع ةرداق نوكت نأ ىلإ

 نكلو )رالود  10,000 و رالود 5,000( حنملا نم نيفلتخم نيعون ىلع لوصحلل بلطب مدقتت نأ تاعومجملا وأ تامظنملل نكمي
.ةفلتخم عيراشمل كلذ نوكي نأ يغبني

 ىلع كلذ رثؤي نل ةينمأ بابسأل ن/مكب صاخلا عورشملا يف ينلع لكشب  ةاواسملل ردنيارغ رود ريدقت  ضفر ن/مترتخا اذإ
.ةحنملا ىلع لوصحلا يف ن/مكتصرف

ةيعيضاوملا تالاجملا
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 تالاجملا هذهل عيراشملا ضعبل ةلثما هاندا .ةيلاتلا ةثالثلا ةيعيضاوملا تالاجملا دحأ تحت جردنت نأ بجي تابلطلا
.ديدحتلا هجو ىلع اهنم ايأ نوكت نأ ةرورضلاب بجي ال عيراشملا نكل، ةيعيضاوملا

ةحصلا

 ،يلزنملا صحفلا رابتخا تاودأ و جماربو ،ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف رابتخا تامدخ :جالعلا ىلإ لوصولاو ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف رابتخا
.خلا....تامدخلا عقاوم ديدحتو ،ةيودألا ميدقت



 .ميملا عمتجم ةمدخ يف نوكتل قرط نع رارمتساب ثحبت ةاواسملا لجأ نم ردنيارغ
 ةلئسأ ن/مكيدل وأ ةاواسملل ردنيارغ نع ديزملا ةفرعم يف ن/نوبغرت ن/متنك اذإ
 ديربلا ناونع ىلع انب لاصتالا ىجري

.equality@grindr.com يلاتلا ينورتكلإلا  

ايقيرفا لامش و طسوالا قرشلل
ردنيارغ ةحنم بلط

ديكأتلاو تاعمتجملا ةوق

 ةمالسلا و نمألا

 مرجت يتلا نيناوقلا ءاغلإ ىلإ ةرصانملا و ةوعدلا ، ئراوطلا تامدخو ةنخاس طوطخ ةرادإ ،نارقألا معد ىلع بيردت ،تالمح :ميرجتلا ءاغلاو ةرصانملا
.زييمتلا ةحفاكمل ةلماش نيناوق نسو يردنجلا/يسنجلا روبعلا وأ/و ةيسنجلا ةيلثملا

.خلا ...ةمالسلا و نمالاب ةقلعتملا ةيميلعتلا داوملاو تاودألاو تابيردتلا ريفوت :ةمالسلا و نمألا

 وا ايسنج تا/نيرباعلا تاوصأ ءالعاو ،تابيردتلا و ةيدايقلا جماربلا ،تالمحلا :ايردنج وا ايسنج تا/نيرباعلل نيكمتلاو ،جامدإلاو ةيامحلا
.خلإ.... يردنجلا/يسنجلا روبعلاب ينوناقلا فارتعالا ىلإ ةوعدلا ، ,ايردنج

  .خلا ...يضاقتلاو ،ةينوناقلا تامدخلاو معدلا ميدقت :ةينوناقلا ةدعاسملا

.ةرصانملا يف اهمادختسا و ميملا عمتجم دارفال يهافشلا خيراتلاو تاياكحلا ظفح و قيثوت و عمج :قيثوتلا

.ةيامحلا ططخ ذيفنتو ةينمأ تامييقت ءارجإ ىلع تامظنملا تاردق نيسحت :ةيميظنتلا تاردقلا ءانب

.خلا ...تاعومجملا وأ نارقألا نم معدلا تامدخ ،ةيسفنلا تامدخلاو ةروشملا ميدقت :ةيسفنلا ةحصلا معد

 جالعلل معدلا ريفوتو ، ايردنج وا ايسنج تا/نيرباعلل ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلا صرف نيسحتو ريفوت :ايردنج وا ايسنج تا/نيرباعلا ةحص
.يسنجلا روبعلا تايلمعو ةليدبلا تانومرهلاب
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