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 کنکٹنگ یور کیئ  

 اکثر پوچھے جانے واےل سواالت 

؟   کنکٹنگ یور کیثر کیا ہے
 پورے جنوب مغرب  

 ےک لیں کنکٹنگ یور کیئ 
ی النے  میں بہئے

 آپ یک معلومات کو شیئ  کرنے ےک طریقے
ن لوگوں  

ُ
لندن میں ہیلتھ اور کیئ  رسورسے کو آپس میں جوڑ ریہ ہے تاکہ یہ یقینے بنایا جا سےک کہ یہ ا

وقت دیکھنے یک  کرنے   کو جلد اور محفوظ طریقے ےس دستیاب ہو جنہیں ِاےس آپ کو کیئ  یا رسورسے مہیا 
ورت پڑے۔    ضے

؟  کنکٹنگ یور کیثر کیوں اہم ہے
 ےک ماہرین کو آپ ےک بارے میں معلومات تک فوری، ضف پڑیھ 

کنکٹنگ یور کیئ  صحت اور کیئ 
ن ےک  

ُ
انک ویو یعنے منسلک برقیابے منظر" تک رساب  فراہم کربے ہے جو کہ ا جانے وایل "کنکٹڈ الیکئر

س وقت مددگار 
ُ
۔ لیں ا  ہیں

 ثابت ہوبے ہے جب وہ آپ کو براہ راست کیئ  یا رسورسے مہیا کرنے
 
ن یک مدد کربے ہے بلکہ ممکن ہے کہ آپ کا وقت بیھ بچان  جو 

ُ
ِاس معلومات تک رساب  نہ ضف ا

آپ کو اپنے بات کو ہر بار دھرانے یا بار بار ےک ٹیسٹوں/اپائنٹمنٹس میں ضف ہو۔ ہیلتھ اور کیئ  ےک 
۔ بعض اوقات یہ معلومات انتہاب  ماہرین آپ  

ے
 فیصےل کر پائیں ےک

 ےک بارے میں جلد اور بہئے
یک کیئ 

 اہم ثابت ہوسکنے ہے جب ہنگایم حالت میں آپ کو مدد فراہم کرنا پڑے۔

؟   کنکٹنگ یور کیثر ےس مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے

  
ے

وہ ب جآپ یک دیکھ بھال کرنے واےل اہم لوگوں کو اہم معلومات فوری طور پر دکھاب  دے یک
 
ے
 آپ یک دیکھ بھال کریں ےک

  ی ےس کیں جاسکیے ہیں ے  ےک بارے میں فیصےل تئں
 آپ یک کیئ 

  اور پھر ہیلتھ اور کیئ  ےک ماہرین ِاےس آسابے ےس 
ے

آپ کو اپنے کہابے ضف ایک بار بتابے پڑے یک
 آپ ےک سا

ے
 تھ چیک کر سکیں ےک

  وری اور/یا بار بار یک اپائنٹمنٹس اور ٹیسٹوں ےس بچ سکیے ہیں کیونکہ آپ یک دیکھ آپ غئں ضے
 واےل لوگ دیکھ سکیے ہیں کہ پہےل کیا کچھ ہو چکا ہے 

 بھال کرنے

  آپ کو کیئ  مہیا کرنے واےل دیگر لوگوں اور اداروں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے 

   ےک لیں یہ مختلف اداروں میں 
 اور تجرن  کو بہئے بنانے

مل کر   کام کرنے واےل لوگوں یک آپ یک کیئ 
 میں مدد کربے ہے 

 کام کرنے
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  آپ ےک بارے میں معلومات دیکیھ ہے جو ادارہ 
مکمل آڈٹ ٹریل فراہم کر سےک گا کہ کس نے

، ےک ساتھ ہمیشہ ممکن  موجودہ طریقوں، جیےس فون یا ای میل ےک توسط ےس شیئ  کرنے
 ہوتا۔نہیں 

؟ 
ی

 کونیس معلومات شیثر یک جانر یک
 اور بچوں یک ہیلتھ ےک بارے میں معلومات شیئ   

کنکٹنگ یور کیئ  ایڈلٹ ہیلتھ اور سوشل کیئ 
، بشمول:   کربے ہے

   آپ کا نام، پتہ اور این ایچ ایس نمئ 

 اپائنٹمنٹس اور ہسپتال جانا 

  ی بشمول  ےک بارے میں ہسئر
 تشخیصوں، ادویات اور الرج  ےکاہم طن  اور سوشل کیئ 

 ے رپورٹس  حالیہ نتائج، جیےس بلڈ ٹیسٹس اور ایکرسے سکیں
 
ن 
ُ
 ہیں جب آپ کو ا

یہ ویہ معلومات ہے جو کہ ہیلتھ اور کیئ  ےک ماہرین پہےل یہ شیئ  یا طلب کرنے
۔ تاہم ِاےس کنکٹنگ یور کیئ  ےک ذریےع "رئی ٹائم یعنے  لےک پاس رسوس یا عالج ےک لیں ریفر کیا جاتا ہے

 کرنا آپ ےک بارے میں معلومات 
یس موقع پر" جس وقت وہ آپ یک دیکھ بھال کر رہے ہوں، شیئ 

ُ
ا

۔  کا کہیں زیادہ محفوظ طریقہ ہے خاص طور پر ہنگایم حالت میں
 تالش کرنے

؟   کونیس معلومات شیثر نہیں یک جاتی
 نہیں کیا جا رہا اور 

 الحال بچوں کا سوشل کیئ  ریکارڈ شیئ 
ے
 نہ یہ وہ "حساس" معلومات جےس ف

، جیےس جنیس صحت، اڈاپشن اور کیس یک مدد ےس وضع حمل  قانوبے طور پر منسلک نہیں کیا گیا ہے
 ہونا۔

؟  یہ کیےس کام کرتا ہے
کہ برقیابے منظر کنکٹنگ یور کیئ   س  معلومات کا "مشئے

ُ
انک ویو" جو ا میں دارے ایعنے کمبائنڈ الکئر

ےس حاصل یک جابے ہے جہاں پر آپ کا عالج یا دیکھ بھال ہو ریہ ہو۔ یہ مختلف ریکارڈوں ےک نظام 
یئ  ےک لیں دستیاب ہوبے ہے جس تک ہیلتھ اور ک خالےص یک صورت میں ضف پڑھیے  معلومات ایک

۔ یہ معلومات اکٹیھ کرتا ہے نہ   حاصل کرسکیے ہیں
ےک ماہرین اپنے ریکارڈ سسٹمز ےک ذریےع رساب 

س وقت یہ دیکھا جاسکتا ہے جب آپ کا ریکارڈ  موجودہ معلومات کو تب
ُ
دیل کرتا ہے اور ِاےس ضف ا

 نہیں یک جا سکنے اور ِاےس 
ہ نہیں یک جابے اور کیس اور ےک ساتھ شیئ  ھال ہوا ہو۔ یہ سیو یعنے ذخئں

ُ
ک

 ضف وہ لوگ دیکھ سکیے ہیں جو آپ ےک بارے میں معلومات دیکھنے ےک مجاز ہوں۔
 

ے بارے میں معلومات ؟   مثں  کون دیکھ سکتا ہے
 طور پر آپ ےک بارے میں معلومات ضف وہ لوگ دیکھ سکیے ہیں جو آپ یک دیکھ بھال کرنے 

قانوبے
، یا جب وہ آپ ےس ملیے یک  ن ےس ملیں

ُ
س موقع اور مقام پر جب آپ ا

ُ
میں براہ راست شامل ہوں، ا

 تیاری کر رہے ہوں۔ 
 

؟   کونےس ادارےجنوب مغرتی لندن میں معلومات شیثر   کر رہے ہیں
 پروگرام کا حصہ ہیں وہ جنوب مغرب  لندن میں اور جنوب مغرب  

وہ ادارے جو کنکٹنگ یور کیئ 
 ےک لیں شام لندن ےک باہر بیھ جہاں کیئ  فراہم یک جا ریہ ہو وہاں وسیع تر ہیلتھ اور کیئ  کو 

ل کرنے
۔  ہر وقت وسعت پذیر ہو   رہے ہیں
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: ِاس وقت جنوب مغرب  لندن میں یہ   ادارے ہیں

 اکیوٹ ٹرسٹ 

  ج  بی پریکٹرسے 

  کمویننر رسورسے 

  مینٹل ہیلتھ رسورسے 

  سوشل کیئ  رسورسے 

  رسوس اور آؤٹ آف آورز رسوس یعنے عام اواقات ےس باہر وقت ےک دوران  111این ایچ ایس
 رسوس 

  کمیوننر فارمیرسے اور کیئ  ہومز ،  کچھ لنگر خانے
 

ن اداروں یک مکمل فہرست ہماری جو کہ کنکٹنگ یور کیئ  ویب سائٹ پر دیکھ سکیے ہیں 
ُ
آپ ا

  www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare   
  

؟ ادارےکونےس   جنوب مغرتی لندن میں معلومات شیثر کر رہے ہیں
 ریکارڈ ےک تبادےل ےک لیں جنوب   19-کوویڈ

ے ے ےک مابیں یک عالیم وبا یک وجہ ےس اکیوٹ ٹرسٹس اور ج  پئں
 ےک لیں توسیع دی گن  ہے اور ممکن ہے کہ ِاےس 

مغرب  لندن ےس باہر واےل عالقوں کو شامل کرنے
۔   مضافابے عالقوں تک بیھ توسیع دی جان 

 
  دلہ مریضوں کا عالج کرنے واےل ہیلتھ اور کیئ  ےک ماہرین ےکوبا ےک دوران یہ تبا یک عالیم  19-کوویڈ

ن ےک مقایم عالقوں ےس باہر 
ُ
 ا
ً
۔ ہنگایم عالج ےک لیں اب لوگوں کو عموما لیں انتہاب  اہم ثابت ہوا ہے

منتقل کیا جارہا ہے )جیےس نائٹینگیل ہسپتال منتقل کیں جانے واےل مریض یا ایےس مریض جنہیں اپنے 
باہر ہنگایم ہب میں ج  بی یک جانب ےس یا فوری عالج معالجہ درکار ہو(۔ عالیم وبا مقایم برو ےس 

 ےک لیں توقع ہے کہ معلومات کا تبادلہ کرنے ےک 
 دوران معلومات ےک تبادےل کا اچیھ طرح ےس انتظام کرنے

۔
ے
 جاری رہیں ےک

 واےل یہ طریقے
 

س شائع کرنا ائٹ پر ایک پرائیویس نوٹکنکٹنگ یور کیئ  پروگرام ےس منسلک ہر ادارے کو اپنے ویب س
نہیں 

ُ
ہو گا جس میں بتایا جان  گا کہ کونےس ادارے ےک ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا جارہا ہے اور ا

۔
ے
   درخواست کرنے پر یہ دستیاب کروانا ہوں ےک

 
 کا حصہ ہیں ہماری ویب سائٹ پر دیکھ 

ن اداروں یک مکمل فہرست جو کہ کنکٹنگ یور کیئ 
ُ
آپ ا

 www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare   کیے ہیں س
 

؟  ے بارے میں معلومات محفوظ ہے  کیا مثں
۔ براہ راست ہاں۔ موجودہ ڈی ے ےک تحت آپ ےک بارے میں معلومات محفوظ ہے ٹا پروٹیکشن قوانیں

نہیں آپ ےک 
ُ
۔ ا  ےک ماہرین یہ معلومات دیکھ سکیے ہیں

آپ کا عالج کرنے ےک دوران ہیلتھ اور کیئ 
 بارے میں شیئ  یک جانے وایل معلومات کو رازدارانہ اور محفوظ طریقے ےس رکھنا ہوگا۔ 

 

http://www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare
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، یہ ضف محفوظ نیٹ کنکٹنگ یور کیئ     حاصل نہیں یک جا سکنے
نیٹ ےس رساب  کو براہ راست انئر

۔ اور آپ ےک بارے میں دیگر دایورک ےک ذریےع ہیلتھ یا ک ے یہ کیا جاسکتا ہے  ےک اداروں ےک مابیں
روں  ئ 

۔   یک جانب ےس معلومات ضف مجاز لوگ یہ دیکھ سکیے ہیں
  

  کیا میں اپنے معلومات دیکھ سکتا/سکنی ہوں؟
 حاصل نہیں کر سکیے البتہ آپ کیس ادارے کو جس ےک 

آپ بذاِت خود کنکٹنگ یور کیئ  تک رساب 
پاس آپ کا ہیلتھ اور کیئ  ریکارڈ موجود ہو، آپ سبجیکٹ ایکسس ریکوئسٹ )ایس اے آر( کر ےک 

ر کمعلوم کر سکیے ہیں کہ آپ ےک بارے میں کیس اداراے ےک پاس کیا معلومات ہیں اور وہ کیا شیئ   
۔   سکتا ہے

 
 نوٹ کریں کہ یہ ادارہ آپ ےک بارے میں *تمام* معلومات کو کنکٹنگ یور کیئ  ےک ساتھ 

براہ مہربابے
 نہیں کر سکتا، بلکہ ضف ویہ معلومات شیئ  یک جا سکنے ہے جس پر اتفاق ہوا ہو کہ یہ آپ  

شیئ 
۔   کا عالج کرنے ےک ےل دورسوں یک مدد کر سکنے ہے

معلومات، کہ ہر ادارے یک جانب ےس کونیس مخصوص معلومات شیئ  یک جار ِاس بارے میں مزید 
، جنوب مغرب  لندن یک کنکٹنگ یور   کیئ  یک ویب سائٹ پر دستیاب ہیں   ریہ ہیں

 https://www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare 
 

 ےک لیں مزید معلومات ےک لیں ِاس ویب سائٹ پر جائیں 
سبجیکٹ ایکسس ریکویسٹ کرنے

.access/-of-right-matters/your-data-https://ico.org.uk/your 

 ؟کیا یہ ویہ ہے جو کہ سمری کیثر ریکارڈ )ایس یس آر( ہے 
۔ کنکٹنگ یور کیئ  سمری کیئ  ریکارڈ، جو کہ محض آپ ےک ج  بی یک جانب ےس معلومات کا  نہیں

۔  ، ےس کہیں زیادہ اداروں یک جانب ےس معلومات فراہم کربے ہے  سب سیٹ فراہم کربے ہے
 

اگر میں نے ماضے میں اپنے بارے میں معلومات شیثر نہ کرنے کا انتخاب کیا تھا تو کیا ِاس کا اطالق 
ے کنکٹنگ یور کیثر ےک ریکارڈ پر ہو جانر گا؟   از خود مثں

ے میں تبدیلیوں ےک باعث دیگر سسٹمز ےس آپٹ آوٹ درخواستوں پر عمل   یو ےک ڈیٹا پروٹیکشن قوانیں
۔  کرنا ممکن نہیں ہے

 
س ادارے/ادارو 

ُ
 نہیں کرنا چاہنے تو آپ کو ا

 ےک بارے میں کوب  ریکارڈ شیئ 
 ںاگر آپ اپنے ہیلتھ یا کیئ 

نہیں بتانا ہو گا کہ  ہیں  ہو گا جو کہ متعلقہ ریکارڈ رکھنے  ےک ڈیٹا پروٹیکشن افیرسز ےس رابطہ کرنا 
ُ
اور ا

۔ ہر ادارے ےک ڈیٹا  اض" ہے آپ کو کنکٹنگ یور کیئ  ےک ساتھ اپنے ریکارڈ کو شیئ  کرنے پر "اعئے
ن یک ویب سا

ُ
 ےک بارے میں تفصیالت ا

 پرائیویس نوٹس ئٹ ےکپروٹیکشن افرس ےک ساتھ رابطہ کرنے
 وہ آپ یک درخواست کا جائزہ لیں 

ے
اض" سبمٹ کریں ےک ۔ ہر ادارہ ِجےس آپ "اعئے

ے
میں موجود ہوں یک

 
ے
 اور براہ راست آپ کو جواب دیں ےک

ے
 ےک

 
ن ےس الگ الگ رابطہ کرنا ہو گا۔

ُ
 اگر آپ کا ریکارڈ ایک ےس زیادہ اداروں ےک پاس ہے تو آپ کو ا
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 ں جاؤں؟مزید معلومات ےک لیں کہا
 ےک بارے میں مزید معلومات ےک لیں وزٹ کریں

 : کنکٹنگ یور کیئ 
 www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare 

 
 یا ہم ےس رابطہ کریں

 connectingyourcare@swlondon.nhs.uk: ریعہ ای میلبذ
 0203 668 3100بذریعہ ٹییل فون: 

 

http://www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare
http://www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare
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