
پھ کمپونو کې لھ شخصي معلوماتو 
 سره د چلند پھ اړه معلومات

.او پاملرنھ درتھ وشي شئ وڅارل، باید پھ ښھ توګھ تاسو چې پناه غوښتونکی یاست  

معلوماتو  اړینو اړوندو پھ چې پھ تاسو پورې ) کوالی شيUDIکمپ او د کډوالو د چارو اداره (
 :چې تر څو وکوالی شي کار وکړي

 .د ژوند کولو لپاره ځای برابر کړيتاسو تھ پھ کمپ کې  •
 .مستحق یې یاست، چې ل شيھغھ پیسې درکړ تھ چې تاسو کړي تضمین •
 کلونو کم دي  وعمرونھ یې لھ اتلس او (پرتھ لھ مور او پالره دي) د ھغو کسانو ښھ ساتنھ او پالنھ وکړي، چې یوازې دي •
 تاسو لپاره مناسبھ وي.س، چې وڅاري او پاملرنھ درتھ  وکړيپھ کمپ کې تاسو پھ ھغھ ډول  •
او پاملرنھ درتھ  وڅاري شئ، تاسو تونسباید کھ چیرې ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک رد شي او خپل ھٻواد تھ  •

 .وکړي

) پھ استازیتوب ستاسو پھ اړه ځیني معلومات UDIکارونو د تر سره کولو لپاره د کډوالو د چارو د ادارې ( د پورتنیوکمپ باید 
 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 
 ې د بھرنیانو د چارو قانون، د اداري چارو قانون او د شخصي معلوماتو قانون.زمونږ دندې او مسؤلیتونھ تنظیموي، یان

) د راز ساتنې مکلفیت لري او یوازې ھغھ وخت نورو تھ ستاسو پھ اړه ستاسو شخصي UDIکمپ او د کډوالو د چارو اداره (
 موافقھ وکړئ. پخپلھ معلومات ورکوالی شي، چې پھ قانون کې راغلي وي او یا ھم تاسو

 معلومات تر السھ کړئ چې: تاسو کوالی شئ لھ کمپ سره اړیکھ ونیسئ تر څو

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

او یا پاکولو غوښتنھ وکړئ، چې ناسم (غلط) دي. ھمدارنګھ تاسو کوالی کولو)  حیحتاسو کوالی شئ د ھغو معلوماتو د سمولو (ص
 ) څخھ د یادو معلوماتو د لیکل شوې بڼې د تر السھ کولو غوښتنھ وکړئ.UDIشئ لھ کمپ او یا د کډوالو د چارو لھ ادارې (

څنګھ چلند کوي، د کډوالو د  ) ستاسو لھ شخصي معلوماتو سرهUDIتاسو پھ دې اړه  معلومات، چې د کډوالو د چارو اداره (
 انترنت پاڼھ کې مونالی شئ. udi.no پھ ) پھ تګالره کې لوستالی شئ. تاسو یاده تګالرهUDIچارو د ادارې (

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

 نٻتھ او ځای  د پناه غوښتونکي السلیک/سرپرست
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