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Step Together  پرائی��� � متعلق معلومات 
 

ام � ساتھ برتا جا�ئ گا۔ آپ اپنا نام   کو معلومات   آپ � جانب � دی جا�ن وا� تماماس ہ�لپ الئن کو  آپ � پرائی��� اور  اح�ت
۔پوش�دە رکھ�ن � درخواست کر سک�ت ہنی اور ہمارا تعلق قانون نافذ کر�ن وا�  تمام امدادی خدمات � ط�ح    اداروں � نہنی ��

ہم پر ب� اس صورت منی آپ کا خ�ال رکھ�ن کا فرض عائد ہوتا �� کہ ہمنی آپ � حفاظت � ل�ی ک� فوری خطر� کا پتہ  
۔   NSWچ�، ل�کن تمام معلومات کو ن � مطابق برتا جاتا ��  � پرائی��� � قواننی

 
 

 ہ�لپ الئن کو فون کر�ت ہو�ئ اپنا نام پوش�دە رکھ سکتا/سکئت ہوں؟   Step Togetherک�ا مںی  
 

۔ آپ کو درکار مدد دال�ن �  ا ار دا�ک راز  Step Together ہاں، آپ اپنا نام پوش�دە رکھ سک�ت ہنی کیونکہ نہ امدادی �وس ��
وری ہو سکتا �� ل�کن ان معلومات کو ذایت تفص�الت شمار ک�ا جاتا �� اور انہنی   ل�ی آپ کا کچھ معلومات فراہم کرنا �ن

Department of Communities and Justice   � ۔    مطابق� پرائی��� مین�جمنٹ پالن   کالوں کو بحفاظت رکھا جاتا ��
۔  استعمال ک�ا کو پورا کر�ن � ل�ی ک�ا جاتا �� اور خ�ال رکھ�ن � فرض، مع�ار اور ت��ییت مقاصد  اور محفوظ  ر�کارڈ  ان  جا سکتا ��

ع کر�ن  معلومات کو 
�
  � خاطر جرائم، نابالغ افراد � ل�ی فوری خطر� �ا حفاظت � ل�ی ک� اور فوری خطر� � بار� منی مطل

۔  دو�� اداروں پر  ن قابل � تحت  316� س�کشن   Crimes Act 1900ہم افشا ک�ا جا سکتا �� جرائم �   استغاثہسنگنی
 ۔ پابند ہنی ب�  ر�ورٹ کر�ن �  

 
 

؟ � متعلق معلومات  م�ی   کا ک�ا ہوتا ��
 

، انہنی آپ � معام� منی آپ کو بہ�ت �ت ہہم جو ب� معلومات ا�ڻ� کر: جواب  ممکن مدد فراہم کر�ن � ل�ی استعمال ک�ا  �ن  نی
ن � مطابق  NSWجاتا �� اور  جس کا مقصد  جلد مدد کر�ن وا� �وس � طور پر ۔ ا جاتا �� رکھ� پرائی��� � قواننی

، آپ   � بغ�ی خوف  �کو شامل ک�ی جا�ن قانون نافذ کر�ن وا� اداروں    معلومات اور ر�فرل (مدد کر�ن وا� راب�) فراہم کرنا ��
Step Together شناخت ر�کارڈ نہ �  آپ یہ درخواست ب� کر سک�ت ہنی کہ آپ �  ۔� معلومات اور مدد مانگ سک�ت ہنی

۔ تاہم ا�ر ہمنی  ن خطر�  جا�ئ ، صحت �ا حفاظت کو پ�ش سنگنی
گ

�ا ک� نابالغ کو بڑ� نقصان �   آپ � �ا دو�وں � زند�
 کا علم ہو تو   خطر�

گ
اور ممکن �� ہمنی خود ب� ا�سا   ہم آپ کو ہنگا� خدمات �ا پول�س � رابطہ کر�ن � ترغ�ب دیں �

 کرنا پڑ�۔ 
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 پرائی��� نو�س 
 

   NSW ل�ی ذایت تفص�الت اور صحت � متعلق تفص�الت ا�ڻ�، محفوظ، استعمال اور افشاء کر�ن �  
   Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (NSW) حکومت � پرائی��� کا ط��ق کار  

۔   مطابق�  Health Records and Information Privacy Act 2002 (NSW) اور  ن منی پرائی��� � اصول  �� ان قواننی
 ہنی جو ہمنی بتا�ت ہنی کہ: 

 نی �ت ہ کی� ا�ڻ� کر  ہم یہ  �ت ہنی اور سک   ہم کو�� معلومات ا�ڻ� کر  •
ەہم ذایت تفص�الت اور صحت � تفص�الت کی�  •  اور محفوظ کر�ت ہنی  رکھ�ت   ذخ�ی
    معلوماتآپ یہ کی� معلوم کر سک�ت ہنی کہ ہمار� پاس آپ � متعلق کو��  •

گ
ہنی اور ا�ر یہ غلط ہوں تو درست�

 کی� کروا سک�ت ہنی 
ن صحت �  کو کی� استعمال اور م  معلومات   متعلقہم آپ �  • اور د�گر حّساس معلومات نکشف کر�ت ہنی ن�ی

 � ل�ی خاص تحفظ معلومات 
۔   وںآپ اپین پرائی��� � خالف ورز�  •  � شکا�ت کی� کر سک�ت ہنی

اداروں � ل�ی اطالق   ہمتعلقان   �(ڈیپارڻمنٹ) اور اس  Department of Communities and Justice  یہ پرائی��� نو�س
ن � تعم�ل    NSW پاتا �� جو ذایت تفص�الت اور صحت � تفص�الت � حصول اور انتظام � سلس� منی  � پرائی��� � قواننی

، انہنی ڈیپارڻمنٹ خدمات فراہم کر�ن اور  کر�ت  ۔ ہم آپ � �ا ک� مجاز ت��� ف��ق � جو معلومات حاصل کر�ت ہنی  ہنی
اپین جانب � فراہم � جا�ن وا� خدمات � منص��ہ   ہم دار�اں پوری کر�ن � ل�ی رکھ� گا اور استعمال کر� گا۔   اپین قانوین ذمہ

ی � ل�ی  ۔ بعض حاالت   بندی، ر�ط اور بہ�ت ڈیپارڻمنٹ � مجمو� نظام � اندر ب� آپ � تفص�الت کو استعمال کر سک�ت ہنی
وین اداروں کو معلوما   قانونت دی�ن � منی ڈیپارڻمنٹ کو ب�ی

�
۔  ا  اجازت ب� حاصل ��

 

 : یہاں رابطہ ک��ں  اپ�ن پرائی��� � حقوق � بار� مںی م��د معلومات � ل�ی 

  2662 9716 02فون:  •
• TTY :02 9377 6167 
 privacy@facs.nsw.gov.auای م�ل:  •

کو برت�ن    ب�ان کریت �� کہ ڈیپارڻمنٹ ذایت تفص�الت اور صحت � تفص�الت Privacy Policy PDF, 191.86 KB ڈیپارڻمنٹ �  
۔ یہ پال�� یہ ب� ب�ان کریت �� کہ ڈیپارڻمنٹ ذایت تفص�الت اور صحت � تفص�الت  اور دو��   کا ک�ا ط��ق کار رکھتا ��

۔  فراہم کریت �� کہ ڈیپارڻمنٹ ذایت   قواعد یہ ڈیپارڻمنٹ � پرائی��� پال�� ا�ڻھ� ک�ی جا�ن وا� ڈیڻا پر کی� کام کرتا ��
۔   تفص�الت اور صحت �  ن کار، عم�  تفص�الت کا انتظام کی� کرتا �� ہم اپین حاصل کردە معلومات � انتظام اور اپ�ن معاوننی

۔ اور عوام � پرائی��� محفوظ   رکھ�ن � ذمہ دارانہ اور درست انتظام کا عہد ک�ی ہو�ئ ہنی

 منی ب� تبد�� � ��   Privacy Management Plan PDF, 302.45 KB  ڈیپارڻمنٹ �ن حال � منی اپ�ن 
    Privacy and Personal Information Protection Act 1998  �� کہ ڈیپارڻمنٹواضح کرتا جو 
۔   Health Records and Information Privacy Act 2002اور   � تحت فرائض � تعم�ل کی� کرتا ��

۔   یہ پرائی��� کا ب�ان اس و�ب سائ�ٹ پر عوام � رسایئ منی موجود تمام صفحات � ل�ی اطالق پاتا ��

، � پرائی��� پال�سیوں � ضمن منی ڈیپارڻمنٹ �    یاس سائ�ٹ � منسل� دو�  سائیٹس، جو ڈیپارڻمنٹ � مل��ت نہنی ہنی
۔   کویئ ذمہ داری نہنی ��

تح��ری طور پر اس پ�ت پر بھ��ب جاین  اس پرائی��� پال�� � اشاعت � متعلق سواالت �ا معلومات تک رسایئ � درخواست  
 :  چاہ�ی

Open Government, Information and Privacy Unit 
Department of Communities and Justice 
Locked Bag 4028 
Ashfield NSW 2131 
 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1998/133
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2002/71
tel:0297162662
tel:0293776167
mailto:privacy@facs.nsw.gov.au
https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=797572
https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=797573

