
 حفاظت کے حوالے سے والدین کے اکثر پوچھے جانے والے سواالت کووڈ کی اسکولوں کالجوں میں جانچ کے حوالے سے
آپ میرے بچے کوائف  یا معلومات کس طرح استعمال کریں گے؟ ڻیسٹ کیلئے رضامندی اور میرے بچے کہ کوائف کے 

 استعمال کے لیے آپ سے رضامندی سے کیا میں کیا فرق ہے؟
سال سے کم ہیں) اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے  16آپ کو بچے کے ڻیسٹ کے لیے طبعی رضامندی دینا ہوگی (اگر وه  

بچے کا ڻیسٹ کیا جائے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم ان کی ذاتی معلومات کو بھی زیر استعمال آتے ہیں 
کے  2018ون جوکہ یو کے جی ڈی پی آر اور قواعد کی حفاظت ایکٹ کوائف کا استعمال معلومات کی حفاظت سے متعلق قان

نام سے جانا جاتا ہے کہ تحت کیا جاتا ہے۔ ہم، ڻیسٹ کے لیے کوائف کا استعمال اور اس بات کو یقینی بنانا کے ڻیسٹ سے 
 متعلق تمام کوائف کا ان کی قانونی ذمہ داریوں کے مطابق نگرانی کرنا، کے ذمہ دار ہیں۔ 

کروانے اور نتائج حاصل کرنے کے لیے ذاتی کوائف کے استعمال سے پہلے ہمیں آپ کو اس کی قانونی حیثیت کا بتانا ڻیسٹ 
ضروری ہے کہ ذاتی کوائف کا استعمال ضروری کیوں ہے اور اس کا ان چھ وجوہات جو کہ  برطا نیہ کا قانون اجازت دیتا 

م عوامی مہم (پبلک ڻاسک) کا استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے کے لیے ہ 19ہے  میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ کووڈ 
ذاتی کوائف کا استعمال ضروری ہے تاکہ  اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ہم تعلیمی قانون سازی میں اپنے فرائض کو پورا 

 کریں گے اور طلبہ کی فالح و بہبود اور حفاظت کو فروغ دیں گے۔
معلومات کو ڈی ایچ ایس سی، مقامی حکومت، ڻیسٹ اینڈ پریس، اور این ایچ ایس  کے صحت عامہ سے متعلق قانون ذاتی 

 ساتھ ساتھ فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
آپ کسی بھی مخصوص قانون کے متعلق اضافی معلومات رازداری اطالع نامہ سے حاصل کر سکتے ہیں اپنے اسکول کے 

 ات کے لئے پوچھ سکتے ہیں. [ افسر کا ای میل ایڈریس]کوائف کی حفاظت پر مامور افسر سے اضافی معلوم
 آپ کن ذاتی کوائف کے متعلق پوچھ سکتے ہیں؟

 ڻیسٹ کے لیے درج کرواتے ہوئے آپ کو اپنے بچے کی مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنا ہوں گی
 نام

 تاریخ پیدائش
 جنس

 ڈاک کا پتہ
 ای میل ایڈریس

 فون نمبر
 والدین یا سرپرست کا نام

ہمیں ڻیسٹ اور نتائج میں آپ کے بچے کو درج کرنے کی اجازت دے گا۔ ایک دفعہ آپ کا بچہ ڻیسٹ کے لیے درج ہوگیا یہ 
تو انہیں ایک منفرد بارکوڈ تفویض کیا جائے گا جو کہ بہت سی ذاتی معلومات کے فراہم کئے بغیرڻیسٹ کی شناخت کرے گا 

 ی محفوظ کریں گے۔ ایک دفعہ ڻیسٹ کے مکمل ہونے کے بعد ہم نتائج بھ
 

 اگر میں ڻیسٹ کے لیے انکار کر دو تو پھر بھی میرے ذاتی کوائف استعمال کیے جائیں گے؟
ہم یہ محفوظ کریں گے کہ آپ کو ڻیسٹ پیش کیا گیا کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا کیا تھا کہ آپ کی ڻیسٹ کے لیے رضامندی 

شخص کو نہیں بتائیں گے جو کہ براه راست ڻیسڻوں کے ریکارڈ میں شامل  کو بار بار نہ پوچھا جائے۔ ہم کسی بھی غیر مجاز
 نہیں ہو گا کہ کس نے ڻیسٹ کے لیے انکار کیا۔ 

 اسکول اور کالج کسی بھی شخص یا والدین کو انکاری سے متعلق معلومات فراہم نہیں کریں گے۔
 تے ہیں؟ڻیسٹ کے نتائج حاصل کرنے کے لئے کون سے ذاتی کوائف استعمال کیے جا

ہم ذاتی کوائف کو ایسے بچے جن کے کرونا ڻیسٹ کے نتائج مثبت آئے ہیں ہیں ان کے والدین کو آگاه کرنے کے لئے استعمال 
 کریں گے جو کہ آپ نے بچے کو ڻیسٹ کے لیے درج کروانے کے لیے فراہم کیے تھے۔ 

ڻیسٹ مثبت آتا ہے تو آپ کو ایک مزید مختلف آپ کو ڻیسٹ منفی آنے کی صورت میں آگاه نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کا 
نوعیت کا (پی سی آر) ڻیسٹ پیش کیا جائے گا جو کہ ڻیسٹ کے نتائج کی تصدیق کرے گا اور اس کی معلومات کو ڻیسٹ سے 

 گھنڻے تک والدین یا قانونی سرپرست کو ای میل یا پیغام کے ذریعے این ایچ ایس کی طرف سے بھیجا جائے گا۔ 48سے  24
 کو نتائج فراہم کیے جائیں گے؟ کن

نتیجہ مثبت آنے کی صورت میں والدین یا سرپرست کے ساتھ ساتھ موزوں افراد جیسا کہ استاد اعٰلی اور اسکول کی جانب 
سے نامزد شخص کو فراہم کیا جائے گا جو کہ ان کے علیحدگی کے عمل کو شروع کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ہم کسی 

(کوئی بھی شخص جو کہ نتائج کے ریکارڈ کرنے میں شامل نہیں) کو نہیں بتائیں گے کہ کس کے نتائج  بھی غیر مجاز شخص
 مثبت آئے ہیں۔ 

 اسکول اور کالج مثبت آنے والے نتائج کسی بھی دوسرے والدین یا شاگردوں کو فراہم نہیں کرے گا۔



زد فرد کو فراہم کریں گے۔ کسی بھی غیر مجاز نتایج منفی آنے کی صورت میں ہم صرف موزوں فرد استاد اعلی اور نام
شخص (جو کہ نتائج کے ریکارڈ رکھنے میں شامل نہیں) کوفراہم نہیں کریں گے کہ کن کے منفی نتائج آئے ہیں۔ اسکول اور 

 کالج کسی بھی دوسرے والدین یا شاگردوں کو منفی نتائج فراہم نہیں کرے گا۔
سے صحت اور سماجی دیکھ بھال کے محکمے  (ڈی ایچ ایس سی) کو فراہم کیے  تمام نتائج۔ منفی اور مثبت۔ ہماری طرف

 جاتے ہیں۔ 
ڈی ایچ ایس سی نتائج کو این ایچ ایس کو مشوره اور معاونت کے لیے فراہم کرے گا۔ نتائج کو آپ کے معالج کو بھی فراہم کیا 
جائے گا تاکہ وه آپ کی معاونت کر سکے۔ اگر آپ کے بچے کا ڻیسٹ مثبت آتا ہے توصحت عامہ انگلینڈ (پبلک ہیلتھ انگلینڈ) 

، ایسے افراد جو آپ کے بچے کے ساتھ قریبی تعلق میں رہے ہیں، سے رابطہ کرنے کو اطالع دی جائے گی جو کہ انہیں
 کے قابل بنائے گا۔ 

 کیا ان لوگوں کو بتائیں گے جو کہ میرے بچے سے تعلق میں رہے ہیں اگر وه ڻیسٹ کروائیں ؟
کس نے ڻیسٹ کروایا ہے اور  نہیں ہم کسی بھی شخص کو نہیں بتائیں گے جو کہ براه راست ڻیسٹ کروانے میں شامل نہیں کہ

 کس نے نہیں۔یہاں تک کہ نتائج کے بارے میں بھی نہیں۔
اگر ہمیں دوسرے والدین کو صالح دینی پڑے کہ آپ کے بچے کو نتائج مثبت آنے کی صورت میں علیحده کیا جا رہا ہے ہے 

جاننے کے لیے، کہ کس کا نتیجہ مثبت  تو ہم کسی بھی فرد کے مثبت نتائج کو ظاہر نہیں کریں گے اور آپ کو اس بارے میں
 آیا ہے، کوئی حق حاصل نہ ہے۔ 

 کیا میرے بچے کے ذاتی کوائف تحقیق اور شماریاتی مقاصد کے لئے استعمال کئے جائیں گے؟
جی ہاں البتہ ڈی ایچ ایس سی/ این ایچ ایس کی جانب سے تحقیق یا شماریاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے کوائف 

پ کے بچے کہ کوئی بھی ذاتی کوائف کو ظاہر نہیں کریں گے۔ مجموعی کوائف جو کہ کسی بھی فرد کو ظاہر نہیں کرتے آ
 استعمال کیا جائیں گے۔ یہ برطانیہ کے کوائف کے تحفظ کے قانون کے مطابق قانونی عمل ہے۔

 میرے بچےکے کوائف کس طرح استعمال کیے جائیں گے؟
چ مکمل کرنے کے لئے استعمال کی جائے گی۔ جانچ کے لیے شاگردوں، والدین یا سرپرست، آپ کے بچے کی معلومات جان

 اور اس کے ساتھ ساتھ عملے کی معلومات بھی استعمال کی جائے گی۔
 آپ کے بچے کو درج کرنے کے لئے آئے اور جانچ میں ان کی شمولیت سے ریکارڈ کرنے کے لیے

 یچ ایس کے کوائف سے مالنا۔آپ کے بچے کے تعلق کی معلومات کو این ا
 ڻیسٹ سے متعلق آپ سے رابطہ کرنا

 ڻیسٹ میں شمولیت اختیار کرنے والے کے والدین یا سرپرست ہونے کی صورت میں آپ سے رابطہ کرنا
 آپ کے بچے کے نتائج کو پیغام یا ای میل کے ذریعے سے بھیجنا 

معلومات جو کہ آپ کے بچے کی کووڈ کے لحاظ سے  آپ سے آپ کے بچے کے مثبت یا غیر حتمی نتائج کو دوسری طبی
 صحت کے متعلق ہے اکڻھا کرنے کے لیے رابطہ کرنا

 ڻیسٹ کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے آپ کی رائے لینے کے لیے فون کرنا
 میرے بچے کے کوائف کب تک محفوظ رکھے جائیں گے؟

 دن کے لیے رکھتے ہیں۔ 14ہم ڻیسٹ کے لیے کوائف 
معلومات  ڈی ایچ ایس سی کو بھیجی جائے گی جو کہ کہ این ایس کو فراہم کرے گا جو کہ مطلوبہ مدت تک  آپ کے بچے کی

سے نمڻنے کے  19رکھا جائے گا تاکہ آپ کے بچے کو براه راست نگہداشت فراہم کی جا سکے اور این ایچ ایس کے کووڈ 
 لیے اقدامات میں معاونت کرے گا
ی جانے والی معلومات ریکارڈ مینجمنٹ کوڈ آف پریکڻس فار ہیلتھ اینڈ سوشل کئیر قانون براه راست نگہداشت کے لئے رکھ

 کے تحت محفوظ کی جاتی ہے۔
 جس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کو حذف کرنے کے آڻھ سال تک رکھا جاتا ہے۔


