
ڈیجیٹل تفویض اختیار اور کنیکٹ پروجیکٹ

نریفیوجی خواتی

آن الئن ہونے کا تعارف–1سیشن 



!خوش آمدید

:آج ہم

ے پروجیکٹ کے لیے امیدوں اور شرکاء اپن•

رنا لیپ ٹاپ کو جس چیز کے لیے استعمال ک

پسند کریں گے اسے دریافت کریں گے؛

•UKو کریں میں انٹرنیٹ کے استعمال پر گفتگ

گے؛

س اور آن الئن اس کا کیا مطلب ہے ا' ذاتی ڈیٹا'•

پر نگاہ ڈالیں گے۔



بنیادی اصول

خفیہ جگہ•

محفوظ جگہ•

فونز خاموشی پر•

مؤدب بنیں•

غیر فیصلہ کن•

ایک بار میں ایک سے بات کریں•

کو میوٹ پر رکھیںZoomاگر بات نہیں کر رہے ہیں تو •

!یںاگر آپ کسی بات کا اعادہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کہ•

معلوم نہیں ہونا ٹھیک ہے•



Zoomکی خصوصیات



UK کو مواصلت کرنے، صحت کی معلومات تالش 1لوگوں سے 5میں

انی کا کرنے، یا آن الئن سرکاری خدمات تک رسائی حاصل کرنے میں پریش

سامنا ہوتا ہے

!تا ہےکورونا وائرس اور صحت عامہ کی پابندیوں کے ساتھ، یہ کام پہلے سے زیادہ مشکل ہو سک



معلومات



آپ اپنا لیپ ٹاپ کس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے؟



ای میل



آن الئن خریداری



UKمیں انٹرنیٹ کا استعمال

میں بہت ساری ضروری خدمات تک رسائی حاصل کرنے کےUKانٹرنیٹ کا استعمال 

لیے کیا جاتا ہے



UKقاضا کیا کے لوگوں کو اکثر خدمات تک آن الئن رسائی حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے یا اس کا ت

جاتا ہے

ا استعمال کیا خطوط یا ٹیلیفون کی جگہ یا اس کے ساتھ ہی، مواصلت کے لیے عموماً ای میل پتے ک

جاتا ہے۔

…آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ

آپ ہماری ویب سائٹ پر "

"معلومات تالش کر سکتے ہیں آپ کو ایک فارم آن "

"الئن مکمل کرنا ہے



نام•

تاریخ پیدائش•

گھر کا پتہ•

ایک ای میل پتہ•

مقام کی معلومات•

•IDنیشنل انشورنس نمبر، یا : نمبرBRPنمبر

؟ذاتی ڈیٹا کیا ہے



کو آپ GP( جنرل پریکٹشنر)اپنے •

کے فون کرتے وقت آپ سے اپنی

دیق یا پتہ کی تص/تاریخ پیدائش اور

کرنے کو کہا جا سکتا ہے

جاب سنٹر سے رابطہ کرنے یا •

ر نوکری کے لیے درخواست دینے پ

ر آپ سے اپنا نیشنل انشورنس نمب

فراہم کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔

و آپ سے کسی کاروبار یا کمپنی ک•

ہا جا اپنا ای میل پتہ فراہم کرنے کو ک

سکتا ہے۔



"براہ کرم کیا آپ اپنا ڈاک کا کوڈ فراہم کر سکتے ہیں؟"



خالصہ

:آج ہم نے

•UKع کیا میں انٹرنیٹ کے کردار کو دریافت کرنا شرو

ہے؛

پروجیکٹ کے لیے امیدوں پر گفتگو کی ہے؛•

اد سے کیا مر' ذاتی ڈیٹا'اس بارے میں بات کی ہے کہ •

ے ہے اور اسے کب شیئر کرنا ہے اس کا انتخاب کرت

وقت اپنے حقوق سے واقف ہونا کیوں اہم ہے۔



کلیدی الفاظ
کمپیوٹر سے جڑے ہونے کے وقت کیا جاتا ہے/ کوئی ایسا کام جو انٹرنیٹ –آن الئن

کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ڈیٹا کو استعمال یا اسٹور کرنا–ڈیجیٹل

حسب اتفاق رائے معلومات کو نجی یا خفیہ رکھنے کا اصول–اخفاء

کسی خدمت یا جگہ کے لیے معلومات اخذ کرنا یا حاصل کرنا–رسائی

ایک جگہ یا ماحول جہاں افراد امتیازی سلوک یا نکتہ چینی کے بغیر ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیںمحفوظ جگہ 

وہ معلومات جن سے کسی فرد کی شناخت ہو سکتی ہے–ذاتی ڈیٹا 

دوسروں کی جانب سے توجہ یا مشاہدے سے آزاد ہونا–رازداری

کسی فرد کی جانب سے آنے والی آواز کو عارضی طور پر موقوف کر دینا–میوٹ

متحرک مرئی تصاویر جو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں–ویڈیو

یا موصول کرنا جیسے بول کر یا لکھ کر/معلومات کا تبادلہ کرنا اور–مواصلت

وہ خدمات جو کم از کم معیار زندگی کے مدنظر کسی فرد کے لیے ضروری ہیں–ضروری خدمات 


