
  

 

وع کر ر�ا ��  COVID-19 (Office of Ethnic Communities)�س� متنّ�ع کمیونٹیوں کا دف�ت   �و� �ش

 ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت 
؟  اس �و� کا مقصد ک�ا ��

COVID-19   عالمگ�ی و�ا � حوا� � �س� متنّ�ع کمیونٹیوں � تج��ات اور خدشات � تص��ر حاصل کرنا۔ � 

؟  یہ �و� کون کر ر�ا ��

۔ —�س� متنّ�ع کمیونٹیوں کا دف�ت   جو محکمۀ داخ� امور کا ا�ک حصہ ��

؟
گ

 آپ �و� منی فراہم � جا�ن وا� معلومات کا ک�ا ک��ں �

� متعلق پال�سیوں اور  COVID-19اصل ہو�ن وا� نتائج اور تجز�ی کو نیوزی لینڈ � حکومت � جانب � اس �و� � ح
۔  اقدامات کو مسلسل بہ�ت بنا�ن � ل�ی استعمال ک�ا جا�ئ گا تا�ہ �س� متنّ�ع کمیونٹیوں � ل�ی بہ�ت نتائج حاصل ک�ی جائنی

؟  یہ �و� کون مکمل کر سکتا ��

ق وس�، الطیئن ام��کا، اف��قہ، ا�ش�ائئ اور کانٹینینڻل یورپ � تعلق نیوزی لینڈ منی ر  ��ن واال کوئئ ب� شخص جو خود کو م�ش
۔ 16رکھ�ن وا� �سل کا فرد سمجھتا �� اور جس � عمر   سال �ا اس � ز�ادە ��

 گا؟
گ

 یہ �و� مکمل کر�ن منی مجھ� کتنا وقت ل�

 
�
۔ من 15�و� کو مکمل کر�ن � ل�ئ تق��با  ٹ کا وقت لگنا چاہ�ی

؟
گ

� متعلق ذایت معلومات کو کی� محفوظ رکھنی �  آپ م�ی

 اور انہنی آپ � ساتھ منسل� نہنی ک�ا جا�ئ گا۔ براە مہ��ائن 
گ

نام ر�نی � ، وە �ب
گ

آپ اس �و� منی جو معلومات فراہم ک��ں �
معلومات فراہم نہ ک��ں جن � فرد � شناخت ہو جا�ئ سواالت کا جواب ل�ھ�ت ہو�ئ اپ�ن متعلق �ا ک� اور � متعلق ا�� 

مثً� اپ�ن جواب منی کوئئ نام شامل نہ ک��ں۔ ا�ر آپ ذائت تفص�الت فراہم کر دیں تو انہنی محفوظ ماحول منی بص�غۀ راز رکھا 
 جا�ئ گا۔

ہوسکئت �� آپ ک� ب� وقت یہاں رابطہ کر � ان معلومات � نقل مانگ سک�ت ہنی جن � آپ � شناخت 
privacy@dia.govt.nz 

؟
گ

 ک�ا �و� � نتائج عوام کو دست�اب ہوں �

 ہاں
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