
 سرپرست،/محترم والد 
 

 د ښوونځي لخوا د معلوماتو کلیز تازه کول
 

اوس مهال ستاسو د ماشوم په اړه د ښوونځي لخوا او په مرکزي توګه د زده کړې او ماشومانو  په اړونده/ضمیمه فورمه کې  

دا مهمه ده چې دا معلومات دقیق او بشپړ وي، او مونږ به د دې د ترالسه کولو  خدماتو لخواه راټول شوي معلومات شتون لري. 

 و.  لپاره ستاسو د مرستې ستاینه وکړ
 

تاسو به  (myAberdeenshire1 السرسی کیږي له الرېځان ثبت کړی وي ) parentsportal.scotکه تاسو ال دمخه په 

که تاسو د    هدلتکلیک اوکړئ   تاسو د ماشوم لپاره آنالین لري.د هغه معلوماتو بیاکتنه بشپړه کړې شئ چې ستاسو ښوونځي یې س

Parentsportal .په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ   
 

 معلوماتو شریکولمحرمیت او د  
  معلومات به د انګلستان دGDPR   د ابرډین شائر   د معلوماتو د ساتنې د قانون سره په مطابقت کې پروسس شي.  2018او د کال

   شورا د راټول شوو معلوماتو ډاټا/ذخیرې کنټرول کونکې دې. 

 
   د راټولو شویو معلوماتو او د پروسې د قانوني اساس په   د ټول ښوونځي د محرمیت خبرتیامهرباني وکړئ ضمیمې ته مراجعه وکړئ

 اړه د نورو معلوماتو لپاره. 
 

  دcotXedS  او نور معلومات د سکاټلنډ د دولت په ویب پاڼه کې موندل کیدې شي:  والدینو لپاره د محرمیت خبرتیاد  یو نقل 
 information/-privacy-data-of-exchange-http://www.gov.scot/publications/scottish 

 
ر کال چمتو شوي یا تایید شوي دي یا د والدینو/ سرپرستانو لخوا چمتو  ټول هغه معلومات چې په فورمه کې څرګند شوي دي تی

   شوو معلوماتو له امله تازه شوي دي.
 
لکه څنګه چې په ځینې موقعو ښوونځې باید د خراب موسم شرایطو له امله ژر وتړل شي، دا مهمه ده چې ستاسو ښوونځی تاسو  

دا په ځانګړې توګه مهم دی که   سره د تلیفون له الرې تماس ونیولې شي ترڅو ژر تر ژره د خپل ماشوم راټولول تنظیم کړي.

مهرباني وکړئ دا    دې ته د 'طوفاني استوګنې اړیکه' ویل کیږي.  توګه ژوند کوئ. چیرې تاسو روزګار نه کوئ یا په محلي

له الرې معلومات تازه کوئ، نو مهرباني    parentsportal.scotاړیکه په ضمیمه شوې فورمه کې په ګوته کړئ، یا که د 

 وکړئ اړیکه 'بل څه' وټاکئ او په تفصیل کې د 'طوفاني استوګنې اړیکه' ولیکئ.
 

مهرباني وکړئ په فورمه کې موجود توضیحات د دقیق والي لپاره وګورئ او اړین سمونونه یا اضافه پکې وکړئ، په غوره  

یا باید فورمه السلیک شي، دا تایید کړي چې دا سمه ده او ژر تر ژره یې خپل ښوونځي ته بیرته  توګه په سور رنګ کې.

 راواستوئ.
 
 

 به کې د دې لیک نقل ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ خپل ښوونځي سره اړیکه ونیسئ.که تاسو په لوی چاپ یا بدیل ژ
 

 
1 https://www.aberdeenshire.gov.uk/my/ 
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