رضا مندی ظاہر کرنے کی تاریخ

پی ڈی ایف ) (PDFنومبر 2020

ذاتی معلومات
تالش اور افشاں کرنے کے لئے
رضامندی (حصہ)1
 Urduاردو

میں________________  ،کیلگری پولیس سروس ("دی پولیس سروس") کو میرے بارے میں درج ذیل معلومات کی تالشی کرنے کی رضامندی دیتا/دیتی ہوں:

.A

کینیڈا کے فوجداری ریکارڈز کے قومی مخزن ) (Canada’s National Repository of Criminal Recordsمیں شامل میرے بارے میں
مجرمانہ سزایابی  ،مشروط اور مطلق رہائیوں اور دیگر متعلقہ معلومات۔

.B

البرٹا عدالتوں کے سامنے مجرمانہ اور صوبائی قانون سازی کے معامالت اور کوئی زیر التواء مجرمانہ یا صوبائی قانون الزامات (چارجز) جیسا کہ
جسٹس آن الئن انفارمیشن نیٹ ورک ) )Justice Online Information Networkمیں شناخت کیا گیا ہے۔

.C

عدالت کے موجودہ احکامات ،پروانے (وارنٹس) ،ممانعت کے احکامات ،پروبیشن آرڈرز ،امن بانڈز (پیس بانڈز) ،البرٹا میں ضمانت کےبغیر ایک عہد
پر رہہا ہونے کے (ریکگنازینس) احکامات اور کینیڈا کے پولیس انفارمیشن سینٹر) (Canadian Police Information Centreمیں شناخت شدہ
صوبے سے باہر کےموجودہ پروانے (وارنٹس)۔

.D

مقامی پولیس ریکارڈز سے حاصل کردہ معلومات ،جس میں پولیس انفارمیشن پورٹل ) (Police Information Portalکی استفسار شامل ہوسکتی
ہے جس میں ،میں پولیس کی تفتیش کا موضوع تھا/تھی جہاں عوامی حفاظت کو خطرہ موجود ہے۔ سیکشن ڈی میں یہاں بیان کی گئی معلومات کے
انکشاف کا فیصلہ پولیس سروس کے ذریعہ متعدد عوامل پر غور کرنے کے بعد کیا جائے گا جس میں درخواست کی گئی پوزیشن کی ذمہ داریوں کی
نوعیت ،وہ افراد جن کے ساتھ میرے تعامالت ہونگے ،واقعات کی تعدد اور کتنے عنقریب یہ واقعات پیش آئے تھے ،شامل ہیں ،اورطرز عمل کے
کوئی نمونےاور ریکارڈز میں شامل معلومات کا باوثوق ہونا۔

.E

زد پذیر سیکٹر چیک ) :(Vulnerable Sector Checkضرورت پڑنے پردرخواست کرنے والی ایجنسی کے ذریعہ مکمل ہوا کیونکہ آپ بچوں،
عمر رسیدہ افراد ،معذور افراد یا دیگرزد پذیرلوگوں کی فالح و بہبود کے ذمہ دار ہوں گے۔ پولیس سروس ہی یہ تعین کرتی ہے یا اس کی تصدیق
کرتی ہے کہ جس پوزیشن کے لئے آپ درخواست دے رہے ہیں وہ زد پذیر سیکٹر چیک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
زد پذیر سیکٹر چیک کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ بچوں ،عمر رسیدہ افراد اور معذور افراد سمیت زد پذیر افراد پر اعتماد یا اختیار کی
پوزیشن میں رہیں گے۔ زد پذیر سیکٹر چیک میں جنسی جرائم کی موجودگی ،جن کے لئے ریکارڈ کی معطلی یا معافی موجود ہے ،کی نشاندہی کرنے
کے لئے آر سی ایم پی ) (RCMPکے ذریعہ برقرار رکھے گئے خود کار طریقے سے مجرمانہ ریکارڈ (معاف شدہ جنسی مجرم) بازیافت کرنے
کے نظام کی تالش شامل ہے ۔ زد پذیر سیکٹر چیک میں مقامی پولیس ریکارڈز کی تالش بھی شامل ہوتی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا
طرز عمل کا کوئی نمونہ موجود ہے جس کا نقصان کسی زد پذیر شخص کو پہنچ سکتا ہے۔



ایک پولیس ریکارڈ پولیس کی تخلیق کی کردہ یا جمع کردہ معلومات پر مشتمل ہے۔ اس میں مجرمانہ الزامات اور سزا یافتہ سزا ،غیر سزا یافتہ
معلومات جیسے بری ہونے ،ذہنی عارضے کی وجہ سے مجرمانہ طور پر ذمہ دار نہ ہونا ،کاروائی کی التواء /موقوفی ،متبادل اقدامات اور دیگر
متنوع پروگراموں میں شرکت ،تفتیش اور ایسے واقعات شامل ہوسکتے ہیں جن میں الزامات نہیں عائد کیے گئے تھے۔ پولیس ریکارڈ میں پولیس سے
غیر مجرمانہ رابطہ بھی شامل ہوسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ پر کبھی کسی جرم کا الزام عائد نہیں ہوا ہے یا جرم ثابت نہیں ہوا ہے تو پولیس کے
ساتھ تعامل کے نتیجے میں پولیس ریکارڈ موجود ہوسکتا ہے ،بشمول ذہنی صحت کے مسائل کی وجہ سے تعامالت یا پولیس کے ذریعہ کی جانے
والی تفتیش کے نتیجے میں ،چاہے آپ کو اس تحقیقات کے بارے میں معلوم ہویا نہیں .پولیس کے ذریعہ تخلیق کردہ یا جمع کردہ معلومات کو پولیس
سروس کے ریکارڈ برقرار رکھنے کے نظام االوقات کے مطابق برقرار رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پولیس سروس کے برقرار رکھنے کے نظام
االوقات کے بارے میں مزید معلومات درکار ہیں تو ،براہ کرم اپنی پولیس انفارمیشن چیک ) (Police Information Checkکو مکمل کرنے کے
لئے ذمہ دار پولیس سروس سے رابطہ کریں۔

________________________________________________________________________________________
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ پولیس سروس میری مزید رضامندی کے بغیر درخواست گزار ایجنسی کو اس معلومات کا انکشاف نہیں کرے گی۔
میں تسلیم کرتا/کرتی ہوں کہ جب بھی زد پذیر سیکٹر چیک ( )Vulnerable Sector Checkکی ضرورت ہوئی ،اگر ہوئی تو ،میں زد پذیر سیکٹر چیککے لیے رضامندی
دیتا/دیتی ہوں۔
میں رائل ڈکینیڈین ماؤنٹڈ پولیس ) (Royal Canadian Mounted Policeکے ذریعہ برقرار رکھے گئے خود کار طریقے سے مجرمانہ ریکارڈ بازیافت کے نظام میں کی
جانے والی تالشی کے لیے رضامندی دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکوں کہ آیا مجھ پر جرم ثابت ہوا تھا ،یا مجھے ان میں سے کسی بھی جنسی جرائم کے لئے معافی دی گئی
ہے جو فوجداری ریکارڈز ایکٹ ) (Criminal Records Actکے شیڈول میں درج ہے۔
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر ،یہ رضامندی دینے کے نتیجے میں ،کسی تالش نے انکشاف کیا ہے کہ فوجداری ریکارڈز ایکٹ کے شیڈول میں درج جنسی جرائم میں سے
کسی ایک کے لئے میری سزا کا ریکارڈ موجود ہے جس کے سلسلے میں معافی دی گئی یا جاری کی گئی ،یہ ریکارڈ رائل کینیڈین ماونٹڈ پولیس کے کمشنر کے ذریعہ کینیڈا
کے سالیسیٹر جنرل کو فراہم کیا جائے گا ،جو اس ریکارڈ میں موجود معلومات کے تمام یا کچھ حصے کو کسی پولیس فورس یا کسی مجاز ادارہ کے سامنے افشاں کرسکتے
ہیں۔ اس کے بعد پولیس فورس یا مجاز ادارہ مجھ پر اس معلومات کا انکشاف کرے گا۔

________________________________________________________________________________________
میں پولیس سروس ) (Police Serviceکو اپنے بارے میں کسی بھی اور تمام معلومات کو استعمال کرنے کے لیے اپنی رضامندی دیتا/دیتی ہوں جو اس نے پولیس انفارمیشن
چیک ) (Police Information Checkکو مکمل کرنے کے لئے مذکورہ باال شناخت شدہ تالشوں ،مقامی پولیس ریکارڈز سے حاصل کردہ معلومات سمیت ،پولیس
انفارمیشن چیک کو مکمل کرنے کے بعد پایا ہے اور میں پولیس سروس کو پولیس انفارمیشن چیک میں تالشی کے نتائج ظاہر کرنے کے لئے اپنی رضامندی دیتا/دیتی ہوں۔
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ آیا میں تالش کے نتائج کسی دوسرے شخص یا تنظیم کو فراہم کرتا/کرتی ہوں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ پولیس انفارمیشن
چیک کے طریقہ کار کے بارے میں مزید معلومات البرٹا پولیس انفارمیشن چیک انکشاف کے طریقہ کار (Alberta Police Information Check Disclosure
) Proceduresمیں دستیاب ہے جو پولیس سروس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

________________________________________________________________________________________
اس فارم پر دستخط کرکے یا الیکٹرانک رضامندی قبول کرکے ،میں اس بات کی تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہے اور اس رضامندی کے
مواد کو ،معنی اور اثرات اور واجبات سے دستبرداری کو سمجھتا/سمجھتی ہوں اور میں اعالن کرتا/کرتی ہوں کہ میرے ذریعے فراہم کردہ معلومات درست ہے اور اگر
ضرورت ہو تو پولیس سروس ،پولیس انفارمیشن ڈیٹا بیس کے ذریعہ اس کی تصدیق کر سکتی ہے۔

میں قبول کرتا/کرتی ہوں

تاریخ

میں پولیس سروس ،پولیس سروس کے چیف آف پولیس ،پولیس سروس کے پولیس کمیشن ،اور ان کے تمام منتظمین ،جانشینوں ،تفویض کردہ ،ایجنٹوں ،افسران ،نوکروں اور
مالزمین کو کسی بھی طرح کے اورقانون میں یا مساوات میں ہر نوع اور نوعیت کے تمام مطالبات یا دعووں سے دستبردار ہوتا/ہوتی ہوں ،استثنی دیتا/دیتی ہوں ،اور ہمیشہ کے
لئے آزاد کرتا/کرتی ہوں ،بشمول ،بغیر کسی پابندی کے ،ہر طرح کے اقدامات ،دعووں ،قرض ،واجبات ،عام نقصانات ،خصوصی نقصانات ،مخصوص نقصانات ،اخراجات یا
سود ،جو میرے یا میرے قانونی نمائندوں ،ورثاء ،تفویض کردہ ،یا ایجنٹس اور پولیس انفارمیشن چیک پروسیس میں میری شرکت اور پولیس انفارمیشن چیک کے حصول سے
متعلق یا کسی بھی طرح سے پیدا ہوں گے۔
اس فارم میں جمع کی گئی معلومات اور اور پولیس انفارمیشن چیک ) (Police Information Checkکے طریقہ کار کے طور پر جمع ،استعمال اور افشاں کی جانے والی
معلومات کو معلومات کی حفاظت اور رازداری کے تحفظ کے قانون ) )Freedom of Information and Protection of Privacy Actکے مطابق یا کسی اور طرح
سے قانون کے ذریعہفراہم کردہ معلومات کے مطابق جمع ،استعمال اور افشاں کیا جائے گا۔

پولیس انفارمیشن چیک
ذاتی معلوماتتالش اور افشاں کرنے کے لئےرضامندی
)PO 1244 (R2014-11

.A

نیلی سیاہی میں واضح طور پر لکھیں اور مکمل طور پر پُر کریں

درخواست گذار کی معلومات

 (1آپ کا موجودہ خاندانی آخری نام
پہال نام

عرف  /عرفی نام  /ترجیحی نام

درمیانی نام

 (4جنس

 (2کیا آپ نے کبھی کوئی اور نام استعمال کیا ہے؟
پیدائش ،شادی شدہ ،پچھلے نام یاکیا آپ نے قانونی طور پر اپنا نام تبدیل کیا؟
□ ہاں □ نہیں
اگر 'ہاں' ہے تو ،ذیل میں دوسرے نام فراہم کریں

عورت □ مرد

□

 (3تاریخ پیدائش
|
دن
|
|

مہینہ

|
|
|

سال

 (5پیدائش کی جگہ
__________________________________________
رہائش

 (6فون نمبر

(

)
__________________________________________

سیل فون
مالزمت
(
)
(
)
اگر موجودہ پتہ پر ایک سال سے بھی کم وقت ہے تو ،آپ پہلے کہاں رہتے تھے؟

 (8آپ کا موجودہ رہائشی پتہ
اپارٹمنٹ  #اور سڑک کا پتہ

 (9اپارٹمنٹ  #اور سڑک کا پتہ

 (7آپ کیلگری میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟

شہر  /قصبہ

صوبہ

شہر  /قصبہ

پوسٹل کوڈ

صوبہ

پوسٹل کوڈ

 (10یہپولیس انفارمیشن چیک ذیل کے لیے ہے:
□مالزمت □ رضاکار □بچہ گود لینا □ امیگریشن
□دیگر(وضاحت کریں)__________________
__________________ (کس ایجنسی کے ساتھ)

 (11اگر پولیس انفارمیشن چیک مالزمت یا رضاکارانہ خدمات کے لیے ہے تو -براہ کرم
مالزمت کی تفصیل فراہم کریں۔ اگر کسی دوسرے مقصد کے لئے تو ،وضاحت کریں:

 12نصاب کا عملی حصہ (پریکٹم)
□اداشدہ□ غیر ادا شدہ
ادارے کی وضاحت کریں _________________

 (13میں کام کروں گا  /رضاکارانہ کام کروں گا
ذیل کے ساتھ:
□معذوروں □ بچوں  /نوجوانوں
بزرگوں □ مریضوں□قابل اطالق نہیں □
فراہم کردہ معلومات درست ہے:
دستخط کی تاریخ

 (14کیا آپ کےکینیاڈا میں فوجداری جرم کے لئے کبھی فنگر پرنٹ لیے گئے ہیں؟
جس کے لیے آپ کو ریکارڈ معطلی (معافی) نہیں ملی؟
ہاں □ نہیں □

صرف سی پی ایس) (CPSکے استعمال کے
لیے

VS
درخواست گذار کے دستخط

| YYYY | MM | DD

|

|

|

______________________

پولیس کاؤنٹر پر موجود عملہ یا ایجنسی کے رابطے کے سامنے دستخط کرنا ہوں گے)

 .Bحصہ صرف ایجنسی کے یہ لیے ہے
*اگر کسی ایجنسی نے جمع کروایا ہے تو ،اس فارم میں درخواست گذار کی شناخت کی فوٹو کاپیاں شامل کرنا ضروری ہیں
ایجنسی میں رانطہ کا نام (پرنٹ)
ایجنسی کی گواہ کے دستخط

ایجنسی کا نام

رضاکار البرٹا وی او اے این )#(VOAN
(رضاکارانہ تنظیم کا اجازت نامہ)

اس الئن کے نیچے نہ لکھیں -
Department
Reference

اس
PIMS

فنگر پرنٹس

Activity

یہ حصہ صرف کیلگری شہر کے استعمال کے لئے ہے
Division
Dept ID

Fund

Position Applied For
Account

GL Bus. Unit

الئن کے نیچے نہ لکھیں  -یہ حصہ صرف کیلگریپولیس سروس کے استعمال کے لئے ہے
Information Taken by: ______________ □ VS CHECK COMPLETED
Applicant Checked by:
CPIC / PERS / CNI
JOIN/PENDING

