ﭘﮫ ﮐﻣﭘوﻧو ﮐﯥ ﻟﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
ﺳره د ﭼﻠﻧد ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺎﺳو ﭼﯥ ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑﯽ ﯾﺎﺳت ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ښﮫ ﺗوګﮫ وڅﺎرل ﺷﺊ او ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ درﺗﮫ وﺷﻲ.
ﮐﻣپ او د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو اداره ) (UDIﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﺎﺳو ﭘورې ﭘﮫ اړوﻧدو اړﯾﻧو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
ﮐﺎر وﮐړي ﺗر څو وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ:
•
•
•
•
•

ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﻣپ ﮐﯥ د ژوﻧد ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ځﺎی ﺑراﺑر ﮐړي.
ﺗﺿﻣﯾن ﮐړي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ھﻐﮫ ﭘﯾﺳﯥ درﮐړل ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﯾﯥ ﯾﺎﺳت.
د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ښﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ او ﭘﺎﻟﻧﮫ وﮐړي ،ﭼﯥ ﯾوازې دي )ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﻣور او ﭘﻼره دي( او ﻋﻣروﻧﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ اﺗﻠﺳو ﮐﻠوﻧو ﮐم دي
ﭘﮫ ﮐﻣپ ﮐﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ھﻐﮫ ډول وڅﺎري او ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ درﺗﮫ وﮐړي ،ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ وي.
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ رد ﺷﻲ او ﺧﭘل ھﭔواد ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺗون ﺷﺊ ،ﺗﺎﺳو وڅﺎري او ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ درﺗﮫ
وﮐړي.

ﮐﻣپ ﺑﺎﯾد د ﭘورﺗﻧﯾو ﮐﺎروﻧو د ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو د ادارې ) (UDIﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ اړه ځﯾﻧﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
راﺟﺳﺗر ﮐړي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣوﻧږ ﺳﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳره ﭼﻠﻧد ﮐوو ،ﻧو دا ﮐﺎر د ھﻐو ﻗواﻧﯾﻧو او ﻣﻘرراﺗو ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﭔږي ،ﭼﯥ
زﻣوﻧږ دﻧدې او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺗﻧظﯾﻣوي ،ﯾﺎﻧﯥ د ﺑﮭرﻧﯾﺎﻧو د ﭼﺎرو ﻗﺎﻧون ،د اداري ﭼﺎرو ﻗﺎﻧون او د ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻗﺎﻧون.
ﮐﻣپ او د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو اداره ) (UDIد راز ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻣﮑﻠﻔﯾت ﻟري او ﯾوازې ھﻐﮫ وﺧت ﻧورو ﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ اړه ﺳﺗﺎﺳو ﺷﺧﺻﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐوﻻی ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ راﻏﻠﻲ وي او ﯾﺎ ھم ﺗﺎﺳو ﭘﺧﭘﻠﮫ ﻣواﻓﻘﮫ وﮐړئ.
ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﺊ ﻟﮫ ﮐﻣپ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ ﺗر څو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ:
•
•
•
•

ﮐﻣپ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐوم ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺟﺳﺗر ﮐړي دي
دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﯥ ﻟﮫ ﮐوم ځﺎﯾﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي دي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﯥ څﻧګﮫ ﮐﺎروﻟﻲ دي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﯥ څﻧګﮫ ﺧوﻧدي ﮐړي دي

ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﺊ د ھﻐو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﺳﻣوﻟو )ﺻﺣﯾﺢ ﮐوﻟو( او ﯾﺎ ﭘﺎﮐوﻟو ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړئ ،ﭼﯥ ﻧﺎﺳم )ﻏﻠط( دي .ھﻣدارﻧګﮫ ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی
ﺷﺊ ﻟﮫ ﮐﻣپ او ﯾﺎ د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو ﻟﮫ ادارې ) (UDIڅﺧﮫ د ﯾﺎدو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻟﯾﮑل ﺷوې ﺑڼﯥ د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړئ.
ﺗﺎﺳو ﭘﮫ دې اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﭼﯥ د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو اداره ) (UDIﺳﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳره څﻧګﮫ ﭼﻠﻧد ﮐوي ،د ﮐډواﻟو د
ﭼﺎرو د ادارې ) (UDIﭘﮫ ﺗګﻼره ﮐﯥ ﻟوﺳﺗﻼی ﺷﺊ .ﺗﺎﺳو ﯾﺎده ﺗګﻼره ﭘﮫ  udi.noاﻧﺗرﻧت ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﻣوﻧﻼی ﺷﺊ.

ﻻﺳﻠﯾﮏ او ﺗﺎﺋﯾد

☐ زه ﭘﮫ دې ﻟﯾﮏ ﮐﯥ ﭘﮫ راﮐړل ﺷوﯾو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘوه ﺷوی ﯾم.

د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﻻﺳﻠﯾﮏ/ﺳرﭘرﺳت

ﻧﭔﺗﮫ او ځﺎی

