ﺣﻔﺎظت ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ واﻟدﯾن ﮐﮯ اﮐﺛر ﭘوﭼﮭﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺳواﻻت 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؟
آپ ﮐو ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ طﺑﻌﯽ رﺿﺎﻣﻧدی دﯾﻧﺎ ﮨوﮔﯽ )اﮔر وه  16ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﮨﯾں( اﮔر آپ ﯾہ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ آپ ﮐﮯ
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
ﮐواﺋف ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧون ﺟوﮐہ ﯾو ﮐﮯ ﺟﯽ ڈی ﭘﯽ آر اور ﻗواﻋد ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت اﯾﮑٹ  2018ﮐﮯ
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۔
ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﻧﮯ اور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ذاﺗﯽ ﮐواﺋف ﮐﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻣﯾں آپ ﮐو اس ﮐﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﯾﺛﯾت ﮐﺎ ﺑﺗﺎﻧﺎ
ﺿروری ﮨﮯ ﮐہ ذاﺗﯽ ﮐواﺋف ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿروری ﮐﯾوں ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ان ﭼﮭ وﺟوﮨﺎت ﺟو ﮐہ ﺑرطﺎ ﻧﯾہ ﮐﺎ ﻗﺎﻧون اﺟﺎزت دﯾﺗﺎ
ﮨﮯ ﻣﯾں ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨوﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ۔ ﮐووڈ  19ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨم ﻋواﻣﯽ ﻣﮩم )ﭘﺑﻠﮏ ﮢﺎﺳﮏ( ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں ﺟس ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
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 ﻓﻼح و ﺑﮩﺑود اور ﺣﻔﺎظت ﮐو ﻓروغ دﯾں ﮔﮯ۔
ﺻﺣت ﻋﺎﻣہ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐو ڈی اﯾﭻ اﯾس ﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﮢﯾﺳٹ اﯾﻧڈ ﭘرﯾس ،اور اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔
آپ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺧﺻوص ﻗﺎﻧون ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت رازداری اطﻼع ﻧﺎﻣہ ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں اﭘﻧﮯ اﺳﮑول ﮐﮯ
ﮐواﺋف ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﭘر ﻣﺎﻣور اﻓﺳر ﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﭘوﭼﮭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ] .اﻓﺳر ﮐﺎ ای ﻣﯾل اﯾڈرﯾس[
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
ﯾہ 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
ﺗو اﻧﮩﯾں اﯾﮏ ﻣﻧﻔرد ﺑﺎرﮐوڈ ﺗﻔوﯾض ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟو ﮐہ ﺑﮩت ﺳﯽ ذاﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮯ ﻓراﮨم ﮐﺋﮯ ﺑﻐﯾرﮢﯾﺳٹ ﮐﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﮐرے ﮔﺎ
اﯾﮏ دﻓﻌہ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮯ ﻣﮑﻣل ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮨم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﮭﯽ ﻣﺣﻔوظ ﮐرﯾں ﮔﮯ۔
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
ﮐو ﺑﺎر ﺑﺎر ﻧہ ﭘوﭼﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﮨم ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺷﺧص ﮐو ﻧﮩﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮔﮯ ﺟو ﮐہ ﺑراه راﺳت ﮢﯾﺳﮢوں ﮐﮯ رﯾﮑﺎرڈ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل
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۔
ﮢﯾﺳٹ ﮐﮯ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐون ﺳﮯ ذاﺗﯽ ﮐواﺋف اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
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۔
آپ ﮐو ﮢﯾﺳٹ ﻣﻧﻔﯽ آﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں آﮔﺎه ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﮔر آپ ﮐﺎ ﮢﯾﺳٹ ﻣﺛﺑت آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو آپ ﮐو اﯾﮏ ﻣزﯾد ﻣﺧﺗﻠف
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
 24ﺳﮯ  48ﮔﮭﻧﮢﮯ ﺗﮏ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳرﭘرﺳت ﮐو ای ﻣﯾل ﯾﺎ ﭘﯾﻐﺎم ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﺑﮭﯾﺟﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﮐن ﮐو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓراﮨم ﮐﯾﮯ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﮯ؟
ٰ
ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﻣوزوں اﻓراد ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ اﺳﺗﺎد اﻋﻠﯽ 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
ﺑﮭﯽ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺷﺧص )ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺧص ﺟو ﮐہ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐﮯ رﯾﮑﺎرڈ ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﻧﮩﯾں( ﮐو ﻧﮩﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮔﮯ ﮐہ ﮐس ﮐﮯ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﺛﺑت آﺋﮯ ﮨﯾں۔
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳرے واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺷﺎﮔردوں ﮐو ﻓراﮨم ﻧﮩﯾں ﮐرے ﮔﺎ۔

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ آﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں ﮨم ﺻرف ﻣوزوں ﻓرد اﺳﺗﺎد اﻋﻠﯽ اور ﻧﺎﻣزد ﻓرد ﮐو ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز
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۔
ﺗﻣﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ۔ ﻣﻧﻔﯽ اور ﻣﺛﺑت۔ ﮨﻣﺎری طرف ﺳﮯ ﺻﺣت اور ﺳﻣﺎﺟﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل ﮐﮯ ﻣﺣﮑﻣﮯ )ڈی اﯾﭻ اﯾس ﺳﯽ( ﮐو ﻓراﮨم ﮐﯾﮯ
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(
ﮐو اطﻼع دی ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟو ﮐہ اﻧﮩﯾں ،اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟو آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗرﯾﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾں رﮨﮯ ﮨﯾں ،ﺳﮯ راﺑطہ ﮐرﻧﮯ
ﮐﮯ ﻗﺎﺑل ﺑﻧﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﮐﯾﺎ ان ﻟوﮔوں ﮐو ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮔﮯ ﺟو ﮐہ ﻣﯾرے ﺑﭼﮯ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾں رﮨﮯ ﮨﯾں اﮔر وه ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﺋﯾں ؟
ﻧﮩﯾں ﮨم ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺧص ﮐو ﻧﮩﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮔﮯ ﺟو ﮐہ ﺑراه راﺳت ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﻧﮯ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﻧﮩﯾں ﮐہ ﮐس ﻧﮯ ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﯾﺎ ﮨﮯ اور
ﮐس ﻧﮯ ﻧﮩﯾں۔ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں۔
اﮔر ﮨﻣﯾں دوﺳرے واﻟدﯾن ﮐو ﺻﻼح دﯾﻧﯽ ﭘڑے ﮐہ آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں ﻋﻠﯾﺣده ﮐﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮨﮯ
ﺗو ﮨم ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻓرد ﮐﮯ ﻣﺛﺑت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐو ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮐرﯾں ﮔﮯ اور آپ ﮐو اس ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺟﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،ﮐہ ﮐس ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت
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
آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐہ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ذاﺗﯽ ﮐواﺋف ﮐو ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﮐواﺋف ﺟو ﮐہ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻓرد ﮐو ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﮯ
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؟
آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻧﭻ ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺷﺎﮔردوں ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت،
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
آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐو اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐﮯ ﮐواﺋف ﺳﮯ ﻣﻼﻧﺎ۔
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
آپ ﺳﮯ آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻏﯾر ﺣﺗﻣﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐو دوﺳری طﺑﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟو ﮐہ آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﯽ ﮐووڈ ﮐﮯ ﻟﺣﺎظ ﺳﮯ
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؟
ﮨم ﮢﯾﺳٹ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐواﺋف  14دن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔
آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ڈی اﯾﭻ اﯾس ﺳﯽ ﮐو ﺑﮭﯾﺟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟو ﮐہ ﮐہ اﯾن اﯾس ﮐو ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ ﺟو ﮐہ ﻣطﻠوﺑہ ﻣدت ﺗﮏ
رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﺎﮐہ آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐو ﺑراه راﺳت ﻧﮕﮩداﺷت ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ اور اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐﮯ ﮐووڈ  19ﺳﮯ ﻧﻣﮢﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ اﻗداﻣﺎت ﻣﯾں ﻣﻌﺎوﻧت ﮐرے ﮔﺎ
ﺑراه راﺳت ﻧﮕﮩداﺷت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ رﮐﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﯾﮑﺎرڈ ﻣﯾﻧﺟﻣﻧٹ ﮐوڈ آف ﭘرﯾﮑﮢس ﻓﺎر ﮨﯾﻠﺗﮭ اﯾﻧڈ ﺳوﺷل ﮐﺋﯾر ﻗﺎﻧون
ﮐﮯ ﺗﺣت ﻣﺣﻔوظ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺟس ﮐﺎ ﻣطﻠب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐو ﺣذف ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ آﮢﮭ ﺳﺎل ﺗﮏ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔

