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NYPL   میں رازداری:  مزید رازداری کی تفصیالت اور معلومات 

) Privacy Policyکی رازداری کی پالیسی ( NYPLکو ( NYPLسوال: وه کون سی "معلومات کی قسمیں" ہیں جو 
 ؟فراہم کرنے کا انتخاب متولیان کر سکتےمیں حسب مذکور)  a.2کے سیکشن 

جب آپ ہماری الئبریری سروسز کے لیے اکاؤنٹ کے لیے یا الئبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے رجسڻر کرتے ہیں تو ہم آپ  
سے ہمارے ساتھ مخصوص معلومات شیئر کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پاس رجسڻر کرتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ ایسی  

نہیں اپ ڈیٹ، تبدیل، یا حذف کرنے کا موقع پیش کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں فراہم  معلومات کا جائزه لینے اور، قابل عمل ہونے پر، ا
حذف کرتے —جیسے اپنا الئبریری کارڈ نمبر—کی ہیں۔ اگر آپ اپنا الئبریری کارڈ اکاؤنٹ غیر فعال کرتے ہیں یا کلیدی معلومات 

 کا استعمال جاری نہ رکھ پائیں۔  ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ رجسڻریشن کی متقاضی الئبریری کی مخصوص معلومات

ذیل میں کچھ ایسی معلومات کی قسمیں ہیں جو متولیان الئبریری کو اور وه جس چیز کا احاطہ کرتی ہیں انہیں فراہم 
 کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

ایسی معلومات جن   ):Personally Identifiable Information, PIIمعلومات (ذاتی طور پر قابل شناخت  ●
سے ذاتی طور پر آپ کی شناخت ہو سکتی ہو، جیسے آپ کا نام، طبعی پتہ، ای میل پتہ، فون نمبر، الئبریری  

 کا بار کوڈ، ادائیگی کی معلومات، اور دیگر ملتی جلتی معلومات۔
وت ہوتا ہے، جیسے ڈرائیونگ الئسنس، حکومت کی جاری کرده دیگر : یہ معلومات کا ثبرہائش کی تصدیق ●

شناخت، اور ڈاک کے پتے پر مشتمل یوڻیلیڻی بلوں سے (رہائش کے ثبوت کی قابل قبول شکلوں کی ایک 
استعمال  صرف پتہ اور تاریخ پیدائش کی تصدیق کرنے کے لیےکلک کریں) جو  یہاں مکمل فہرست کے لیے 

 ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی تصدیقی دستاویز(ات) سے کوئی دیگر معلومات شیئر نہیں کرتے ہیں۔ 
: اس میں آپ کی تخلیق کرده کوئی بھی ایسی چیز شامل ہے جسے آپ ہماری الئبریری  شیئر کرده مواد ●

استعمال کر کے عوامی بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کا رجسڻرڈ صارف اکاؤنٹ اور جو بھی سروسز کا 
  معلومات آپ نے ڈسپلے کرنے کا انتخاب کیا ہے وه آپ کے شیئر کرده مواد کے ہمراه ہو سکتی ہیں۔

ہمارے  : اس میں آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنڻس استعمال کرنے اور سوشل میڈیا کےسوشل میڈیا کی معلومات ●
صفحات، ہماری کراؤڈ سورسنگ سائڻس، یا انڻرنیٹ پر کسی اور جگہ مواد پوسٹ کرنے کا اختیار شامل ہے، 

 اور اس طرح کی معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ 
ور : اس میں صارف نام، پاس ورڈ، آپ کے بارے میں ذاتی سواالت کا ایک سیٹ شامل ہے االگ ان کا استناد ●

یہ آن الئن صارف اکاؤنٹ بنانے کی کارروائی کے حصے کے طور پر فراہم کیا جاتا ہے جو آپ کو اپنے  
 اکاؤنٹ میں الگ ان کر کے کبھی بھی اپنے الئبریری ریکارڈز دیکھنے کی سہولت دیتا ہے۔ 

ال تحدید، کمپیوڻر  : اس میں سرکولیڻنگ اور نان سرکولیڻنگ الئبریری مڻیریلز، بشمول، لیکن ب الئبریری ریکارڈ ●
ڈیڻابیس کی تالشیں، انڻر الئبریری لون ڻرانزیکشنز، حوالہ کے استفسارات، ای میل، فیکسز، الئبریری مڻیریلز  

کی فوڻو کاپیوں کی درخواستیں، ڻائڻل ریزرو کی درخواستیں اور آڈیو ویژوئل مڻیریلز جیسے فلموں اور  
  علومات شامل ہیں۔موسیقی کے آپ کے ذاتی استعمال سے متعلق ذاتی م

 

میں حسب   b.2کی رازداری کی پالیسی کے سیکشن  NYPLسوال: وه کون سی "معلومات کی قسمیں" ہیں جو ( 
 ہے؟  خود بخود اکڻھا کر سکتی NYPLمذکور) متولی کے بارے میں 

ہمارے  جب آپ ہماری الئبریری سروسز، جیسے ہماری ویب سائٹ اور موبائل اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں تو 
کمپیوڻر سرورز ہماری الئبریری سروسز کے آپ کے استعمال کے بارے میں الیکڻرانک طریقے سے معلومات کو  

خود بخود کیپچر کر کے انہیں محفوظ کر دیتی ہیں۔ ایک بار پھر، ہم اپنی سروسز کے کام کرنے کے لیے درکار 
یشتر معامالت میں ہم یہ ڈیڻا اسڻور نہیں کرتے ہیں؛ ڈیڻا کی کم سے کم مقدار ہی اکڻھا کرنے کو یقینی بناتے ہیں۔ ب

جس دوران ہم کبھی کبھار مجموعی طور پر ڈیڻا پر نگاه ڈالتے ہیں تو ہم ایک فرد کے بطور آپ پر نگاه نہیں ڈالتے 
  IPہیں۔ ہم جو معلومات اکڻھی کر سکتے ہیں ان کی مثالوں میں شامل ہیں آپ کے زیر استعمال انڻرنیٹ پروڻول (

)؛ آپ کا عمومی مقام، ویب براؤزر، آپریڻنگ سسڻم، یا الیکڻرانک ڈیوائس کی قسم؛ تاریخ، وقت، اور آپ کے پتہ
مالحظے کا دورانیہ؛ وه ویب سائٹ جو آپ نے ہماری اپنی ویب سائٹ پر پہنچنے سے عین قبل مالحظہ کی؛ وه 

https://www.nypl.org/help/library-card/terms-conditions#Eligibility
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استفسارات جو آپ نے دیگر انڻریکشن  صفحات جو آپ نے ہماری اپنی ویب سائٹ پر مالحظہ کیے؛ اور وه تالشیں/
ڈیڻا پر انجام دیے۔ نوٹ کر لیں کہ یہ معلومات مجموعی طور پر کیپچر کی جاتی ہیں اور کسی انفرادی طور پر  

 قابل شناخت انداز میں نہیں کی جاتی ہیں۔ 

 ا کر سکتے ہیں۔ ذیل میں معلومات کی قسموں کی مثالیں درج ہیں جو ہم کسی متولی کے بارے میں خود بخود اکڻھ

مثالً، ڈیجیڻل الئبریری کارڈ کے لیے درخواست دیتے وقت آپ کے مقام   پتہ: )IPآپ کا انڻرنیٹ پروڻوکول ( ●
کی تصدیق کرنے کے لیے اسے مختصراً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تصدیق کی کارروائی سے الگ اسڻور  

 نہیں کیا جاتا ہے۔
بریری کارڈ کے لیے درخواست دیتے وقت آپ کے مقام کی تصدیق مثالً، اسے بھی ڈیجیڻل الئ آپ کا مقام: ●

یا ہماری  SimplyEکرنے کے لیے، یا الئبریری کارڈ کے لیے آپ کی اہلیت کی تصدیق کرنے کے لیے 
 دیگر موبائل ایپس استعمال کرتے وقت مختصراً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسڻور نہیں کیا جاتا ہے۔

یہ ڈیڻا مجموعہ میں  براؤزر، آپریڻنگ سسڻم، یا الیکڻرانک ڈیوائس کی قسم:آپ کے زیر استعمال ویب  ●
استعمال ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اس بارے میں مجموعی میڻرکس  
  اکڻھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیجیڻل پروڈکڻس اور سروسز کو کس طرح استعمال کیا جاتا

 ہے۔  
یہ ڈیڻا مجموعہ میں استعمال ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ خاص   آپ کے مالحظے کی تاریخ، وقت، اور طوالت: ●

نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اس بارے میں مجموعی میڻرکس اکڻھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ 
  ہمارے ڈیجیڻل پروڈکڻس اور سروسز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔

یہ کسی انفرادی طور پر  وه ویب سائٹ جو آپ نے ہماری ویب سائٹ پر پہنچنے سے عین قبل استعمال کی: ●
یہ ڈیڻا مجموعہ میں استعمال ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ   —قابل شناخت انداز میں کیپچر نہیں کی جاتی ہے

خاص نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اس بارے میں مجموعی میڻرکس اکڻھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا  
 ہے کہ ہمارے ڈیجیڻل پروڈکڻس اور سروسز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔  

یہ ڈیڻا مجموعہ میں استعمال ہوتا ہے اور آپ کے  کیے:وه صفحات جو آپ نے ہماری ویب سائٹ پر مالحظہ  ●
ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اس بارے میں مجموعی میڻرکس اکڻھا کرنے کے لیے استعمال 

 ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیجیڻل پروڈکٹ اور سروسز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ 
یہ ڈیڻا مجموعہ میں استعمال  دیں، یا دیگر انڻریکشن ڈیڻا: وه مخصوص تالشیں/استفسارات جو آپ نے انجام ●

ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اس بارے میں مجموعی میڻرکس اکڻھا  
 کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیجیڻل پروڈکٹ اور سروسز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 )a.4معلومات کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کس کو ان تک رسائی حاصل ہے؟ (از سیکشن سوال: میری ذاتی 

آپ الئبریری کی جو مخصوص سروسز استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں ان کے لحاظ سے، ذیل میں ان طریقوں  
 معلومات استعمال کرتے ہیں۔ کی چند مثالیں ہیں جن طریقوں سے ہم آپ کو خدمات فراہم کرنے کے لیے آپ کی 

 

: الئبریری ریکارڈز وه ریکارڈ ہوتے ہیں جو الئبریری کے صارفین کے سلسلے میں ناموں الئبریری ریکارڈز ●
اور دیگر ذاتی طور پر قابل شناخت تفصیالت پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں سرکولیشن ریکارڈز، کمپیوڻر  

نزیکشنز، حوالہ کے استفسارات، فوڻو کاپیوں کی درخواستیں، ڻائڻل  ڈیڻابیس کی تالشیں، انڻرالئبریری لون ڻرا
 ، فلموں، یا فون ریکارڈز کے استعمال بال تحدید شامل ہیں۔a/vریزرو کی درخواستیں اور 

اگر کوئی صارف ای میل پتہ  الئبریری کارڈز جاری کرنے کے لیے ذاتی معلومات اور رہائش کی تصدیق: ●
اسے اکاؤنٹ کے انتباہات اور دیگر مواصلتیں بھیجنے کے لیے   NYPLا ہے تو فراہم کرنے کا انتخاب کرت

استعمال کر سکتا ہے۔ ہم الئبریری ریکارڈز کو اپنے مجموعے برقرار رکھنے اور صارفین کے ادا شده اور  
 غیر ادا شده جرمانوں کے ریکارڈوں کی تصدیق کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
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بہتر یا ذاتی نوعیت کی سروسز مہیا کرنے کے   کی استناد، اور الئبریری ریکارڈز:شیئر کرده مواد، الگ ان  ●
 لیے، آپ کی جانب سے حسب اجازت اور آپ کی قائم کرده ترجیحات کے مطابق، استعمال کیے جاتے ہیں۔

ک ہماری موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے ای بُکس ت ذاتی معلومات، الگ ان کا استناد، اور رہائش کی تصدیق: ●
 رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ 

ادائیگیوں، جرمانوں، اور ریڻیل شاپ سے خریداریاں اکڻھا اور ان پر کارروائی کرنے کے لیے   ذاتی معلومات: ●
 استعمال کی جاتی ہیں۔ 

 پروموشنز اور سروے کا بندوبست کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔  ذاتی معلومات: ●
ایت اور چنده وصولی کی مہموں کے ذریعے الئبریری کے ساتھ مزید مشغول ہونے کے حم ذاتی معلومات: ●

 مواقع فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
یہ حروف اور اعداد کی چھوڻی فائلیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے براؤزر یا آپ کے کمپیوڻر کی ہارڈ  کوکیز: ●

راؤزر سیشن کے لیے یا مزید مستقل طور پر اسڻور کیا جا سکتا  ڈرائیو پر اسڻور کرتے ہیں۔ انہیں یا تو واحد ب
ہے۔ ہم کوکیز کو آپ کے براؤزنگ کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات اکڻھی کرنے، آپ کو دیگر  

صارفین سے ممتاز کرنے، فعالیت فراہم کرنے، اور الئبریری سروسز کے استعمال کا تجزیہ کرنے کے لیے  
مات اکڻھی کرنے کے لیے ہم جس قسم کی کوکیز استعمال کرتے ہیں وه حسب ذیل استعمال کرتے ہیں۔ معلو

 ہیں:

o الئبریری سروسز آپ کو دستیاب کرانے کے لیے کچھ کوکیز انتہائی الزمی ہوتی ہیں۔   انتہائی الزمی کوکیز۔
 ہم اس قسم کی کوکیز کے بغیر آپ کو سروسز فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔

o انہیں الئبریری سروسز پر آپ کے لوڻنے پر آپ کو پہچاننے کے لیے استعمال   فنکشن سے متعلق کوکیز۔
کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں آپ کے لیے ہمارا مواد موافق بنانے اور آپ کی ترجیحات (جیسے، زبان یا عالقہ کا  

 آپ کا انتخاب) یاد رکھنے کا اہل بناتی ہے۔ 

o ے، برقرار رکھنے، اور بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی سروسز چالن تجزیاتی یا کارکردگی والی کوکیز۔
تجزیاتی مقاصد کے مدنظر بھی کوکیز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم خود اپنی تجزیاتی کوکیز کا استعمال کرتے 

 Googleہیں یا ہماری جانب سے مخصوص تجزیاتی ڈیڻا اکڻھا اور اس پر کارروائی کرنے کے لیے 
Analytics ہم کنندگان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فراہم کنندگان بھی جیسے فریق ثالث کے تجزیہ فرا

دیگر ویب سائڻس، ایپس، اور آن الئن وسائل کے آپ کے استعمال کے بارے میں معلومات اکڻھی کر  
سے آپٹ  Google Analyticsال کر کے کا براؤزر پلگ ان انسڻ Googleپر واقع  یہاںسکتے ہیں۔ آپ 

 آؤٹ کر سکتے ہیں۔

 میری معلومات کیسے استعمال کرتی ہے؟  a(: NYPL.4سوال (از سیکشن 

الئبریری کارڈ اکاؤنٹ کی معلومات کے عالوه، الئبریری ہذا سروسز کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے درج ذیل 
 مقاصد سے اضافی معلومات استعمال کر سکتی ہے: 

 ایونٹ کے لیے رجسڻریشن کی معلومات، بشمول نام اور ای میل پتہ  ●
 تعلیمی پروگرامز   ●

 کو اندراج پر مبنی پروگرام کے حصے کے بطور استعمال کرتے ہیں  PIIہم  ○
 کو داخلی/خارجی قدر پیمائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں PIIہم  ○
 ازت سے) استعمال کرتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ پر پروگرام کے شرکاء کے فوڻو/ویڈیوز (اج ○
 ہم اپنی ویب پر کام سے متعلق پروڈکٹ (اجازت سے) استعمال کرتے ہیں  ○
یا متولی ایک اکاؤنٹ تشکیل  NYPLتعلیمی تکنیکی سافٹ ویئر پروگرامز/پلیٹ فارمز جن کے ذریعے  ○

 دیتے ہیں یا جن تک ہم رسائی دیتے ہیں 
○ NYPL   کے خبر ناموں کے لیے معلومات اکڻھا کرنا 
فاؤنڈیشن  Stavros Niarchos) تک (40(اسڻوڈیو  ”Studio 40“کے  NYPLتاکہ متولیوں کو  ○

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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 میں) رسائی دی جا سکے اور پیشگی تربیت فراہم کی جا سکے SNFLالئبریری، 
 ریاست سے فنڈ یافتہ پروگراموں کے لیے (جیسے خواندگی اور لسانی تربیت)  ○
  کیریئر سروسز پروگراموں کے لیے  ○

، ڻیکنالوجی کی کالسیں، بچوں اور  ESOLاور کالسوں کے لیے اندراج کی معلومات (جیسے، پروگراموں  ●
 نوعمروں کے لیے پروگرامز)  

سروے سے ماخوذ گمنام بنائی ہوئی یا مجموعی معلومات (صنف، آمدنی، تعلیم)، دیگر ڈیڻا جو گمنام طور   ●
 پر اکڻھا کیا، اور مجموعی طور پر استعمال کیا جاتا ہے  

ای مواصالت: ای میل پتے اور ای مواصالت کی ترجیحات سبسکرائبرز کو ای خبر نامے بھیجنے کے   ●
 لیے اکڻھا کی جاتی ہیں

یت کی مہم کی معلومات: معلومات بشمول نام، پتہ اور ای میل پتہ حمایت کی مہموں کے لیے اکڻھا کیا حما ●
جاتا ہے؛ متولی کے پیغامات اور معلومات مہم کے دوران چننده عہدیداروں کو بھیجی جا سکتی ہیں جیسا 

 کہ حمایت والے ویب صفحات پر بیان کیا گیا ہے 
طیہ کی سرگزشت (کریڈٹ کارڈ کی کوئی سرگزشت یا دیگر ایسا اداره نہیں  چنده وصولی: نام، پتہ، اور ع ●

 جس کو لوگوں نے دیا ہو) کو عطیہ کی رقم کی تجویز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے 
 فریق ثالث کی سروسز خود اپنی رازداری کی پالیسیوں کے مطابق معلومات استعمال کر سکتی ہیں ●

ہم متولیوں کو اس بارے میں مطلع کریں گے کہ پروگرام کے مقاصد کے مدنظر   بہر صورت جہاں ممکن ہو وہاں،
 ان کی معلومات کب اور کس طرح استعمال کی جاتی ہیں۔ 

 
): "مواد عوامی طور پر شیئر کرنے" کا کیا مطلب ہے اور میں اسے کس طرح کنڻرول کر سکتا  c.4سوال (از سیکشن 

 ہوں؟

الئن سروسز کی معرفت مواد یا تبصرے شیئر کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو شیئر کرده مواد عوامی  اگر آپ ہمارے پروگراموں یا آن 
طور پر قابل رسائی ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ ایسا مواد حذف کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں جو آپ نے شیئر کیا ہے، لیکن کچھ متعامل  

تعلق سے، آپ کا اکاؤنٹ ختم کر دیے جانے کے بعد بھی موجود  یا آپ کے رجسڻرڈ صارف کے اکاؤنٹ کے /شیئر کرده مواد آپ اور
 ره سکتا ہے۔ جس قسم کا مواد عوامی طور پر شیئر کیا جا سکتا اس کی کچھ مثالیں ذیل میں ہیں۔ 

سروے پر تبصرے جنہیں گمنام بنایا یا اجازت سے استعمال کیا جاتا ہے (جیسے گمنام اقتباسات جو سروے  ●
 جاتے ہیں)کے جوابات میں دیے 

بالگ پر تبصرے، سوشل میڈیا پر تبصرے یا 'پسندیدگیاں'، الئبریری مہم پر تبصرے، اور عرضیاں (جیسے،  ●
 ڈیجیڻل 'اسڻکی نوڻس')  

 پر پوسٹ کرده جائزے)  Google business, App Store, Google Playعوامی جائزے (جیسے  ●
 شیئر کیے جا سکتے ہیں  فوڻو جو الئبریری کی اجازت حاصل کرنے/ریلیز کرنے کے بعد ●

 ): الئبریری اکاؤنٹ کی میری معلومات کا نظم کرنے میں میرے پاس کیا انتخابات ہیں؟5سوال (از سیکشن 

آپ بیشتر معلومات کا نظم اپنے رجسڻرڈ صارف کے اکاؤنٹ کے اندر کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے عملہ سے بذریعہ 
پر ای میل کر کے، یا ہمارے الئبربری کے مقام پر  gethelp@nypl.orgپر، یا ہمیں  ASK-NYPL-917-1فون 

تشریف ال کر اور ہمارے عملہ سے بات کر کے اپنی اعانت کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ معلومات کے اسڻوریج کے  
یا مضر تخریب سے معلومات کا تحفظ کرنے میں   ہمارے سسڻم ایسے انداز میں تشکیل دیے گئے ہیں جو اتفاقی

ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس مقصد سے، ہم جو معلومات اکڻھا کرتے ہیں انہیں، انہی شرائط کے لحاظ سے جو ہم نے 
اوپر بیان کیا ہے، بیک اپ اسڻوریج سسڻم میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ لہذا، آپ اپنی معلومات یا ترجیحات میں جو کوئی  

بدیلی، یا تنسیخ کرتے ہیں اس کی عکاسی ہمارے پاس موجود معلومات کی ساری کاپیوں میں فوری طور اپ ڈیٹ، ت
پر نہیں ہو سکتی اور جب تک وه اپ ڈیٹ نہ ہو جائیں یا مڻا کر نہ لکھ دیے جائیں تب تک انہیں ہمارے بیک اپ 

 اسڻوریج سسڻم سے نہیں ہڻایا جا سکتا ہے۔ 
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ای مواصالت، بشمول ای خبر ناموں، الئبریری کی معلومات، چنده وصولی کے پیغامات، سوال: میں اپنی الئبریری سے 
 وغیره کا نظم کیسے کروں؟

بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ الئبریری کی جانب سے الیکڻرانک طریقے سے موصول ہونے والی 
 مواصالت کا نظم کر سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں ذیل میں ہیں۔

سے  NYPLکے ای خبر نامے کی سبسکرپشنز کا نظم کریں: جو خبر نامے آپ کو  NYPLه اپنے موجود ●
کا جو خبر نامہ آپ کو موصول ہوا ہے اس کے  NYPLموصول ہوتے ہیں انہیں اگر آپ منتخب کرنا چاہیں تو 

یہاں " (سبسکرپشنز کا نظم کریں) کے لنک پر کلک کریں یا Manage Subscriptionsنچلے حصے میں " 
 ۔ کلک کریں

● NYPL  کے ایک خبر نامہ یا پیغام کی قسم سے اَن سبسکرائب کریں: اگر آپNYPL   کی جانب سے
کا جو ای میل آپ کو  NYPLمخصوص خبر نامہ یا ای میل پیغام کی قسم سے اَن سبسکرائب کرنا چاہیں تو 

کلک میں اَن سبسکرائب کریں) پر   Click Unsubscribe" )1-1"موصول ہوا ہے اس کے نچلے حصہ میں 
 کلک کریں۔ آپ کے اخراج پر فوری طور پر کارروائی ہوگی۔ 

● NYPL  ای میلز سے اَن سبسکرائب کریں: کے تمامNYPL   کے تمام ای میلز سے ہڻائے جانے کے لیے یہاں
، جس میں ای خبر نامے، ایونٹ کے دعوت نامے، کارروائی کے انتباہات، اور چنده وصولی کے کلک کریں

 پیغامات شامل ہیں۔ 
معلومات کے لیے یا اپنے اختیارات نیویگیٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات کے لیے   آپ مزید ●

Ask NYPL  سے ہمیشہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 سوال: میں چنده وصولی سے متعلق پوسڻل میل (اسنیل میل) سے خود کو کیسے ہڻاؤں؟ 

 سے رابطہ کریں۔   friends@nypl.orgچنده وصولی والے پوسڻل میل سے ہڻائے جانے کے لیے، براه کرم 

موقع بموقع، الئبریری کارڈ برداروں کو آپ کے الئبریری کارڈ/اکاؤنٹ سے متعلق پوسڻل میل موصول ہو سکتا ہے۔  
کے سلسلے  5کے سیکشن اپنے الئبریری کارڈ اکاؤنٹ کی تنسیخ کی درخواست کرنے کے لیے، رازداری کی پالیسی 

 میں اوپر کا سوال دیکھیں۔ 

 کے سیکورڻی کیمرے کون سی معلومات کیپچر اور اسڻور کرتے ہیں؟  b(: NYPL.2سوال (از سیکشن 

واقع ہیں۔ ان کیمروں سے —اور کثرت سے بیرون میں—ہمارے سیکورڻی کیمرے ہماری بیشتر سہولیات کے اندر
دن تک رکھا جاتا  30ماخوذ فوڻیج صرف الئبریری کی سیکورڻی کی مانیڻرنگ کے لیے ہے، اسے زیاده سے زیاده 

ہے، جیسا کہ ہماری رازداری کی   سے باہر صرف پروانۂ طلبی یا وارنٹ کے تحت شیئر کیا جاتا NYPLہے، اور 
 ) میں بیان کیا گیا ہے۔6والے سیکشن (سیکشن  ’Legal Requests‘پالیسی کے 

کی فریق ثالث کی سروسز کے ذریعے کون سے بایومیڻرک ڈیڻا اور معلومات کو اکڻھا  NYPL): 3سوال (از سیکشن 
 کیا جاتا ہے؟ 

ی زیر ملکیت نہیں ہوتی ہے تو وه سروس آپ یا آپ کے قریب  جب آپ ایسی سروس استعمال کرتے ہیں جو الئبریری ک
موجود لوگوں کے بارے میں ڈیڻا اکڻھا کر سکتی ہے۔ اس ڈیڻا میں آپ کے کمپیوڻر یا موبائل ڈیوائس کے ذریعہ کیپچر  

کسی  کرده بایومیڻرک ڈیڻا جیسے صوتیات کی آوازیں یا چہرے کی تصاویر شامل ہو سکتی ہیں۔ مثالً، اگر آپ گھر سے
 آن الئن پروگرام میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں موجود لوگوں کی آوازیں یا چہرے کیپچر کیے جا سکتے ہیں۔ 

الئبریری فریق ثالث کی سروسز کے ذریعہ جمع کرده ڈیڻا کو اکڻھا یا کنڻرول نہیں کرتی ہے۔ یوں تو ہم ان سروسز کی  
یری کے ذریعے آپ جو بھی سروسز استعمال کرتے ہیں ان کی  توثیق کرنے کے اقدامات کرتے ہیں، مگر الئبر

رازداری کی پالیسی پڑھنے کو یقینی بنائیں۔ آواز اور چہرے کا ڈیڻا فریقین ثالث کے ذریعے دیگر ایسے ڈیڻا کے ساتھ  
 استعمال کیا جا سکتا ہے جسے وه ان سروسز کی معرفت اکڻھا کرتے ہیں جسے الئبریری استعمال نہیں کرتی ہے۔ 

https://pub.email.nypl.org/manage-subscriptions
https://pub.email.nypl.org/manage-subscriptions
https://pages.email.nypl.org/unsubscribe-all
https://pages.email.nypl.org/unsubscribe-all
https://pages.email.nypl.org/unsubscribe-all
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 میری معلومات کیسے استعمال کرتی ہے؟ SimplyEسوال: 
 

کی تیار کرده اپلیکیشن ہے جس کی تخلیق بہترین طرز عمل والے رازداری کے  NYPLایک   SimplyEجواب: 
 کنڻرولز بشمول درج ذیل کو ضم کرتی ہے:

   
.a "camera" )مبر کو ڻائپ کرنے کی  کی اجازت تب استعمال ہوتی ہے جب آپ اپنے الئبریری کارڈ ن )کیمرا

بجائے اس کی تصویر لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے متولیوں کے پاس پہلے سے طبعی الئبریری کارڈز 
ہیں اور یہ خصوصیت سہولت کے لیے شامل کی گئی تھی۔ تصویر کو آپ کی ڈیوائس پر فوڻو کے بطور 

ل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایپ کو  محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ جدید تر ڈیوائسز پر یہ خصوصیت استعما
اجازت دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ قدیم تر ماڈلز پر آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایپ کی ترتیبات پر جا کر 

 اس خصوصیت کو غیر فعال کر سکتے ہیں۔ 
.b "Location"  (مقام) کی خصوصیت صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہےکہNYPL 

ری کارڈ کے لیے پہلی بار درخواست دیتے وقت آپ نیو یارک اسڻیٹ میں ہیں۔ کارڈ کے لیے آپ کے الئبری
(مقام تک رسائی) فعال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تاہم، آپ کے  Location Accessرجسڻر کرتے وقت، آپ سے 

GPS اندر نہیں ہے تو   کا مقام کسی سرور کو نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ کی ڈیوائس نیو یارک اسڻیٹ کے
SimplyE   ایپ بس سائن اپ کی کارروائی شروع نہیں کرے گی۔ بذات خود سائن اپ کی کارروائی مقام کا ڈیڻا

 Locationاگر آپ کے پاس پہلے سے الئبریری کارڈ ہے تو آپ کبھی بھی موصول یا اسڻور نہیں کرتی ہے۔ 
Access  (مقام تک رسائی) غیر فعال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 

.c "storage" ڻوریج) کی اجازت ڈاؤن لوڈ کرده ای بُکس کو آپ کی ڈیوائس کے اسڻوریج پر اسڻور کرنے (اس
 کے لیے درکار ہوتی ہے۔ 

.d "Wi-Fi"  کی اجازت ایپ کو چیک کر کے یہ دیکھنے دیتی ہے کہ آیاWi-Fi  فعال ہے۔ آپ ای بُکس تک
ستعمال کرنے کا بھی انتخاب  ا Wi-Fiرسائی حاصل کرنے کے لیے ایپ کو نیٹ ورک ڈیڻا نہیں بلکہ صرف 

 کرنے دے سکتے ہیں۔ 
.e SimplyE  موبائل ایپ کی موجوده ریلیز ڈیوائس کا مائیکرو فون استعمال کرنے کی اجازت طلب کرتی

کو واقعتاً کبھی بھی ڈیوائس کے مائیکرو فون تک رسائی  SimplyEہے، لیکن یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ 
کو یہ اجازت درکار نہیں  SimplyEہماری طرف سے ایک غلطی تھی؛  حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ

ہے، ڈیوائس کے مائیکرو فون تک کبھی رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے اور اگلی ریلیز تک اس تک رسائی طلب 
 نہیں کرے گی۔

  
SimplyE  موبائل ایپ کےPlay Store   کی وضاحت پر نظر آنے والی اجازتوں کی وضاحتیں اس ضمن میں

Google  ہے۔  کر سکتیکی عمومی وضاحتیں ہیں کہ کوئی ایپ ان اجازتوں کی کیا مددSimplyE   موبائل ایپ
 take pictures and“واقعتاً جو کچھ کرتی ہے اس کی نمائندگی وه نہیں کرتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر، 

videos” ویر اور ویڈیوز لیں) کی اجازت کے ساتھ کوئی ایپ جب بھی ڈیوائس کا کیمرا کھال ہو ڈیوائس  (تصا
اسے صرف ایک مخصوص صورتحال میں استعمال کرتی   SimplyEکا کیمرا استعمال کر سکتی ہے، لیکن 

 ہے: جب متولی اپنے الئبریری کارڈ کی تصویر لینا چاہتے ہیں۔
  

SimplyE اور ہم بگ رپورڻوں کا، خاص عوامی معائنہ کے لیے دستیاب ہے موبائل ایپ کا خفتہ سورس کوڈ ،
 اور رازداری کے مسائل کے سلسلے میں خیر مقدم کرتے ہیں۔  طور پر سیکورڻی
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ہم اوپر بیان کرده مخصوص سرگرمیوں کے عالوه کوئی اور کام کرنے کے لیے ان خصوصیات کا استعمال یا 
 ان تک رسائی حاصل نہیں کرتے ہیں۔ 

  
 NYPLراه کرم کی کسی سروس کے بارے میں آپ کے مزید سواالت ہوں تو ب NYPLایپ یا   SimplyEاگر 

 سے بے جھجک رابطہ کریں۔ 
 

استعمال کرتا ہوں تو میرے   Wi-Fiکا  NYPLکا کوئی عوامی کمپیوڻر یا  NYPL): جب میں 8سوال (از سیکشن 
 ڈیڻا کا کیا ہوتا ہے؟ 

آپ  جب آپ الئبریری کا ڈیسک ڻاپ کمپیوڻر یا الئبریری کا لیپ ڻاپ استعمال کرنے کے لیے ریزرویشن کراتے ہیں تو 
دن کی مدت کے لیے ریکارڈ کا جاتا ہے۔ اس وقت کے بعد، اعداد   30کے ریزرویشن کا بار کوڈ نمبر، تاریخ، اور وقت 

 و شمار کی رپورڻنگ کے لیے ڈیڻا کو گمنام بنا دیا جاتا ہے اور غیر متعین مدت تک رکھا جاتا ہے۔

پتہ اور اس امر کی   MACکی ڈیوائس کا سے مربوط کرتے ہیں تو آپ  Wi-Fiکی  NYPLجب آپ اپنی ڈیوائس کو 
 تصدیق کہ آپ نے سروس کی شرائط کو قبول کر لیا ہے سات دنوں تک رکھا جاتا ہے۔ 

کا   NYPL) کی تعمیل کے مدنظر Children’s Internet Protection Act, CIPAچلڈرنز انڻرنیٹ پروڻیکشن ایکٹ (
ہ کرده اعلی سطح کے ڈومین، سائٹ کے زمره، مالحظہ کی  تمام ویب ڻریفک فلڻر کیا جاتا ہے۔ فلڻرنگ سسڻم مالحظ

تاریخ/وقت، ڈسپوزیشن (جیسے، آیا مخصوص ویب سائٹ تک رسائی کی اجازت دی گئی تھی، اسے مسدود کر دیا گیا 
پتہ کا الگ بناتا ہے۔ دیکھے گئے یا منتقل کرده مواد کو مانیڻر  IPتھا، وغیره)، اور درخواست کرنے والے سسڻم کا  

ں کیا جاتا ہے یا اس کا الگ نہیں بنایا جاتا ہے۔ ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات کو اس ڈیڻا کے ساتھ اسڻور نہیں نہی
 دن کی مدت تک سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔  30ڈیڻا  PIIکیا جاتا ہے۔ یہ غیر 

عہ رکھے گئے میرے ذاتی ): میں رازداری کا کوئی سوال یا الئبریری یا اس کے وینڈرز کے ذری10سوال (از سیکشن 
 میں کس طرح رابطہ کر سکتا ہوں؟ NYPLڈیڻا کے بارے میں کسی سے سواالت پوچھنے کے لیے 

ہماری رازداری کی پالیسی اور طرز عمل کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سواالت یا تشویشات ہوں تو براه کرم 
 پر ایک ای میل بھیجیں  privacy@nypl.orgہمیں 

 ) سے بھی یوں رابطہ کر سکتے ہیں:Ask NYPLآپ ہمارے ہیلپ ڈیسک (

● 917-ASK-NYPL (917-275-6975) پر فون کریں 
 

 کی معرفت اس پر ایک سوال جمع کرا کر:   ویب فارمہمارے  ●
us/email-help/contact-www.nypl.org/get 

 
 اس پتے پر ہمیں لکھیں:  ●

Ask NYPL 
The New York Public 
Library SC Mezzanine 
476 Fifth Ave. 
New York, NY 10018 

www.nypl.org/get-کے لیے عمومی رابطہ کی معلومات یہاں مل سکتی ہیں:  NYPLاس کے عالوه، 
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us-help/contact 
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