
 

 

 

 کالئنٹ کے حقوق/رازداری کا نوٹس 

 

کے عملے اور  PIRCاس اندراج میں حصہ لینے میں )اور شاید آپ مستقبل میں ایک کالئنٹ بننا چاہئے( آپ کے اپنی ذاتی معلومات کی  رازداری اور 

 رضاکاروں کے ساتھ مواصالت سے متعلق مندرجہ ذیل حقوق ہیں:

 

پ کا نام، پتہ، فون نمبر اور دیگر ذاتی معلومات، انہیں قانون کی رو سے بہت بڑی حد ہیں ، بشمول آ کو فراہم کرتے PIRCوہ معلومات جو آپ  .1

نہیں  تک رازدارانہ رکھا جائے گا۔   جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے، ان کا آپ کی اجازت کے بغیر دیگر افراد یا ایجنسیوں کے ساتھ اشتراک

 کیا جائے گا۔

راہم کرنا چاہتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں ۔  اگر آپ کوئی شناختی معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو سی معلومات فکے لیے کون  PIRCآپ  .2

 آپ کو خدمات تک رسائی سے انکار نہیں کیا جائے گا ۔

3. PIRC  یہ ہے کہ  کے، جس کا مطلبرازداری کی ذمہ داری وکالء اور اسٹاف بعض اخالقی قوانین کے تابع ہیں ، بشمول اٹارنی کیPIRC 

( کسی جج کی طرف 1وکالء اور اسٹاف آپ کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ اشتراک کردہ معلومات کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ وہ 

صفائی دیتے ( انہیں انی اخالقی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے "عدالت میں 2سے ایسا کرنے کا حکم دیا جائے، بشمول ایک امیگریشن جج یا 

کے سامنے غلط یا گمراہ کن بیانات نہ دینا۔    USCISی ضرورت ہو، جس کا مطلب ہے، امیگریشن کے تناظر میں, جج یا ے" ایسا کرنے کہوئ

ات کا وکالء اور اسٹاف آپ کو بتائے گا اگر انہیں معلومات کا اشتراک کرنا ہوگا، اور کہاں وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کن معلوم

قانون کی حد سے باہر معلومات کا اشتراک نہیں کرے گا  اور ایسا کرنے صرف  PIRCس طرح کے معامالت میں، یا جائے گا۔  ااشتراک ک

 اس صورت میں کوشش کرے گی تاکہ آپ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کو کم کیا جا سکے۔

ثال کے طور پر، عمر اور آمدنی کی حدود، بچوں بارے میں آبادیات  کے ڈیٹا )مفراہم کردہ خدمات کی اقسام اور مجموعی طور پر لوگوں کے  .4

سروسز استعمال کرتے ہیں، انہیں ایجنسیوں کے ساتھ اشتراک کرنا  PIRCکی اوسط تعداد، بچے، نسلی گروہ( میں کچھ عام معلومات جو 

کو ایسے کسی شخص کے طور پر شناخت کر سکتی ہیں  پآکو چندہ دیتےہیں۔ تاہم ، وہ معلومات جو خاص طور پر  PIRCضروری ہے جو 

خدمات استعمال کی ہوں،  ان کا اس وقت تک اشتراک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خاص طور پر آپ سے تحریری اجازت نہ  PIRCجس نے 

 لی ہو۔  

5. PIRC نا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ کے ساتھ کے ساتھ آپ کے اندراج کے بعد، آپ کو دیگر ایجنسیوں یا وکالء کا حوالہ دینے کے لئے چ

 ۔ ہم شراکت کرتے ہیں، اضافی مدد اور حمایت کے لئے

ارٹنر ایجنسی کے ساتھ اشتراک کرے ہر پ PIRCآپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذاتی معلومات کا کس قدر یا کتنا چھوٹا حصہ  .6

ر, ہر پارٹنر کی کون سی ذمہ داریاں آپ کی معلومات کو خفیہ رکھنے کے لئے ہیں۔ اگر آپ گا یا نہیں کرے گا۔ آپ کو بتایا جائے گا, عام طور پ

تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کو دے سکے،  PIRCہماری شراکت دار ایجنسی کے ساتھ اپنی کچھ ذاتی معلومات کا انتخاب کرتے ہیں جو 

کے شراکت داروں کے  PIRCآپ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی معلومات کا اشتراک کیا جائے گا۔ اگر کن اور  کس طرحبالکل 

ا اشتراک نہیں ساتھ اشتراک کردہ معلومات کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہمیں بتائیں اور ہم ان شراکت داروں کے ساتھ کسی بھی معلومات ک

 کریں گے۔ 

ا خدشات ہیں، یا اگر آپ کو تشویش ہے کہ آپ کی خفیہ معلومات مناسب اگر آپ کو اس نوٹس یا آپ کے حقوق کے بارے میں کوئی سواالت ی .7

 پر رابطہ کریں۔ 8099-600( 717پراجیکٹ ڈائریکٹر سے ) ISPکے  PIRCطریقے سے برتی نہیں گئی تھیں، تو براہ کرم 

 

 


