
 

پناه گزین کیمپ میں ذاتی تفصیالت پر 
 کارروائی کے بارے میں معلومات
 پناه طلب کرنے والے شخص کے طور پر آپکو اچھی خبرگیری میّسر ہو گی۔

کر سکتے ہیں جو ان مقاصد کیلئے  رروائیآپکی ان ذاتی تفصیالت پر کا  UDIکیمپ اور 
 ضروری ہیں کہ

 آپکو کیمپ میں داخلہ پیش کیا جاۓ •
 آپکو ان پیسوں کی فراہمی یقینی بنائی جاۓ جو لینا آپکا حق ہے •
 اگر آپ نابالغ پناه کے درخواست گزار ہیں تو آپکی اچھی دیکھ بھال کی جاۓ •
 پ کیلئے موزوں ہےجو آ خیال رکھا جاۓ اس طرحآپکے رہائشی کیمپ میں آپ کا  •
 اگر آپکی پناه کی درخواست پر انکار ہو جاۓ اور آپکو اپنے وطن لوڻنا پڑے تو آپکی خبرگیری کی جاۓ •

 آپکے بارے میں بعض ذاتی تفصیالت رجسڻرکی نمائندگی کرتے ہوۓ، کیمپ   UDIیہ ممکن بنانے کیلئے ضروری ہے کہ،
 کرے۔ اور استعمال

امیگریشن کے قانون، انتظامیہ کے  یعنیرروائی کرتے ہیں تو ہم یہ ان قوانین اور ضوابط جب ہم آپکی ذاتی تفصیالت پر کا
 قانون اور ذاتی تفصیالت کے قانون کے احاطے میں رہتے ہوۓ کرتے ہیں جو ہمارے کاموں اور فرائض کا تعین کرتے ہیں۔ 

س صورت میں آگے مہیا کر سکتے ہیں کہ آپکی ذاتی تفصیالت صرف ا ہمپر رازداری کی پابندی ہے اور   UDIکیمپ اور 
 قانون ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہو یا آپ اس پر رضامند ہوں۔

   آپ اس بارے میں معلومات کیلئے کیمپ سے رابطہ کر سکتے ہیں:
 کیمپ نے آپکے بارے میں کونسی ذاتی تفصیالت رجسڻر کی ہیں •
 یںی ہیہ تفصیالت کہاں سے حاصل کی گئ •
 کیسے استعمال کی جا رہی ہیںیہ تفصیالت  •
 ان تفصیالت کی حفاظت کا کیا انتظام ہے •

آپ تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپکے بارے میں جو تفصیالت غلط ہیں، وه درست کی جائیں یا تلف کر دی جائیں۔ آپ کیمپ 
 سے اپنی ذاتی تفصیالت کا پرنٹ آؤٹ بھی مانگ سکتے ہیں۔  UDIیا

آپکی ذاتی  UDIمزید تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کی پرائیویسی سڻیڻمنٹ میں   (UDI)آپ ڈائریکڻوریٹ آف امیگریشن
 پر ملے گی۔ udi.no تفصیالت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ سڻیڻمنٹ آپکو

  دستخط اور تصدیق
 اس پرچے میں جو معلومات دی گئ ہیں، مجھے وه سمجھ آ گئی ہیں۔  ☐
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