
 پبلک ہیلتھ پیسنجر لوکیٹر فارم

 
برطانیہ کے بارڈر برطانیہ آنے سے قبل یا برطانیہ میں سے ُگزرنے سے قبل آپ کو یہ فارم ُپر کرنا ہوگا۔ 

 کے بارے میں نئے قوانین پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو استثنٰی حاصل ہے۔

 
( کا ٹیسٹ مثبت COVID-19اگر آپ کی فالئٹ، بحری جہاز یا ٹرین پر کسی مسافر کا کورونا وائرس )

 گے۔ آیا تو ہم آپ کی طرف سے مہیا کردہ معلومات کو آپ سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال کریں 

 
سال  18کسی گروپ میں سفر کرنے والے ہر مسافر کو الگ الگ فارم ُپر کرنا ہوں گے۔ اگر آپ کسی 

سے کم عمر فرد کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو اُنہیں الگ سے اپنا فارم ُپر نہیں کرنا پڑے گا بشرطیکہ 

 آپ:

 
 اکٹھے پہنچیں اور اکھٹے واپس جائیں 

 ںبرطانیہ میں ایک ہی پتے پر ٹھہری 

 اُن کے کوائف اپنے فارم میں درج کریں 

 
 شروع کرنے سے پہلے آپ کو درکار ہوں گے:

 
 آپ کے پاسپورٹ میں موجود معلومات 

 آپ کے سفر کی تفصیالت بشمول اوقات اور تاریخوں کے 

 برطانیہ میں آپ کے قیام کا پتہ )اگر اطالق ہو تو( 

 
 پہلے نہیں بھیج سکتے۔گھنٹے سے  48آپ یہ فارم برطانیہ میں آمد کے وقت سے 

 
منٹ تک غیر فعال  25آپ معلومات کو سیو کرسکتے ہیں اور بعد میں اِسے مکمل کرسکتے ہیں۔ اگر آپ 

دنوں کے اندر اِس فارم پر واپس نہیں  7رہیں گے تو آپ کو خود بخود سائن آؤٹ کردیا جائے گا۔ اگر آپ 

 آئیں گے تو آپ کی معلومات مٹا دی جائے گی۔

 
سے مہیا کردہ معلومات ہوم آفس اور پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی جانب سے استعمال کی  آپ کی طرف

 جائے گی جیسا کہ پرائیویسی پالیسی میں بیان کیا گیا ہے۔

 
 ای میل کا اندراج کروائیں

 
ای میل ایڈریس اور پاس ورڈ اینٹر کریں تا کہ آپ اپنے جوابات محفوظ کرسکیں۔ پھر آپ کو ایک منفرد 
لنک بذریعہ ای میل ارسال کیا جائے تا کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ دوبارہ اپنی درخواست میں الگ اِن 

 کرسکیں۔

 
اپنی درخواست ُپر کرنے کے دوران آپ 'ریٹرن ٹو دس اپلیکیشن لیٹر یعنی بعد میں اِس درخواست پر 

واپس آئیں' کا آپشن منتخب کرسکتے ہیں تاکہ آپ کی تازہ ترین محفوظ کردہ درخواست کا لِنک آپ کو 
 دوبارہ بھیجا جا سکے۔

 
یک حرف اور ایک ہندسہ یا عالمت ضرور ہونی کیریکٹر یا زائد لمبا ہونا چاہیے اور اِس میں ا 8پاس ورڈ 

 چاہیے۔

 
اگر آپ کے پاس ای میل ایڈریس نہیں ہے تو براہ مہربانی مندرجہ ذیل ای میل استعمال کریں: 

noemail@homeoffice.gov.uk اِس ایڈریس پر آپ کا ڈیٹا سٹور نہیں کیا جائے گا۔ 

 
 ہ فارم کس کے لیے ہے؟ی

 
 کیا آپ یہ فارم کسی اور کے لیے ُپر کر رہے ہیں؟

 
 آپ کا ٹیلی فون نمبر

 
 اپنا ٹیلی فون نمبر مہیا کریں 

 
'سیو اور کنٹینیو صرف نمبر استعمال کریں اور انٹرنیشنل نمبروں کے لیے ملک کا کوڈ استعمال کریں۔ 

یعنی محفوظ کریں اور جاری رکھیں' کو کلِک کرنے کے بعد آپ کوئی سے بھی اضافی نمبر کا اضافہ کر 
 سکیں گے۔

 
 آپ یہ ٹیلی فون نمبر کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آپ ایک سے زائد آپشنز منتخب کرسکتے ہیں

 

میلٹو:noemail@homeoffice.gov.uk


ہے۔ آپ ایک سے زائد آپشنز منتخب  منتخب کریں کہ آیا یہ آپ کا گھر کا، موبائل یا دفتر کا نمبر
 کرسکتے ہیں

 
 کوئی دیگر ٹیلی فون نمبر

 
 کیا کوئی دیگر ٹیلی فون نمبرز ہیں؟

 
 آپ سے بذریعہ فون رابطہ کرنا

 
 کیا آپ سے بذریعہ فون رابطہ کیا جاسکتا ہے؟

 
 آپ کا نام

 
 اپنا نام ڈالیں جیسا کہ وہ آپ کے موجودہ پاسپورٹ یا سفری دستاویز میں ِدکھتا ہے؟ 

 
آپ کا دیا گیا نام عام طور پر آپ کا پہال نام ہوتا ہے۔ آپ کا خاندانی نام وہ سر نیم ہوتا ہے جو سب 

ے نام کے خاندان میں مشترکہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی درمیانی نام ہو تو اِسے بھی اپنے دیئے گئ
ساتھ شامل کریں۔ آگر آپ کے دیئے گئے نام کے ساتھ کو الحقہ )جیسے جونیئر( ہو تو اِسے اپنے 

دیئے گئے نام کے ساتھ شامل کریں۔ اگر آپ کا نام پدری نام سے اخذ کیا گیا ہو تو اِس بھی اپنے دیئے 
 چاہییں۔گئے نام کے ساتھ شامل کریں۔ آپ کو اپنے تمام دیئے گئے نام ہمیں بتانے 

 
 کوئی دیگر نام

 
 پہلے سے مہیا کردہ ناموں کے عالوہ کیا آپ کو کسی اور نام سے ُپکارا جاتا ہے یا کبھی ُپکارا گیا تھا؟ 

 
آپ کو اپنے تمام نام مہیا کرنے چاہییں۔ مثالً اگر آپ نے شادی کے بعد اپنا نام تبدیل کرلیا ہے یا آپ کا 

 مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں۔کوئی دیگر نام ہے جو آپ پیشہ ورانہ 

 
 آپ کا ٹریول پالن

 
 (2020 6 24آپ کب برطانیہ پہنچنے کا قصد رکھتے ہیں؟ )مثال کے طور پر, 

 
 (14:30آپ کس وقت پہنچیں گے؟ )مثال کے طور پر, 

 
 آپ کب برطانیہ سے جانے کا قصد رکھتے ہیں؟ )اختیاری(

 
 آپ کی جنس

 
 آپ کی جنس کیا ہے؟

 
 آپ کی تاریخِ پیدائش

 
 اپنی تاریخِ پیدائش اینٹر کریں

 
 آپ کے گھر کا پتہ

 
 اپنے گھر کا پتہ اینٹر کریں

 
 آپ کا پاسپورٹ

 
 یں۔یہ سیکشن ُپر کرنے کے لیے اپنا پاسپورٹ یا سفر دستاویز ضرور دیکھ

 
 جاری کرنے والی اتھارٹی

 
آپ کے پاسپورٹ یا سفری دستاویز پر اِس کا حوالہ یوں بھی ہو سکتا ہے 'جاری کرنے واال ملک' یا 

 'جاری ہونے کا مقام'۔

 
 اِس شکل میں تاریخ اینٹر کریں د د م م س س س س

 
 یو کے میں قیام

 
 کیا آپ یوکے کے بارڈر کنٹرول میں سے ُگزر رہے ہیں؟



 
 یو کے میں آمد کی تفصیالت

 
 یو کے میں آمد کی تفصیالت درج کریں 

 
 کسی منظم گروہ کے ساتھ سفر کرنا

 
 کیا آپ برطانیہ کی جانب کسی منظم گروہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں؟ 

 
 اِس میں ٹریول کمپنیز یا کھلیل، کام، یا سٹڈی گروپ شامل ہو سکتے ہیں۔

 
 لوگ جن کے ساتھ آپ سفر کررہے ہیں؟

 
سال سے کم عمر فرد کے ساتھ سفر کررہے ہیں جن کو آپ اِس  18کیا آپ برطانیہ کی جانب کسی 

 شامل کررہے ہیں؟  فارم میں 

 
اگر آپ اکٹھے سفر کر رہے ہوں اور ایک ہی پتے پر ٹھہریں تو اُنہیں اپنے لیے الگ فارم کی ضرورت نہیں 

 ہے۔

 
 خود ساختہ تنہائی سے استثنی  

 
 ایام کے لیے خود ساختہ تنہائی میں جانے سے مستثنٰی ہیں؟ 14کیا آپ برطانیہ آمد کے بعد پہلے 

 
 آپ کہاں قیام کریں گے؟

 
 ایام کہاں رہیں گے؟ 14کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں آمد کے بعد آپ پہلے 

 
 برطانیہ میں رہائش

 
؟ اگر آپ دوستوں، رشتے داروں یا کسی آپ برطانیہ میں کس کے ساتھ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں 

 دیگر فرد کے ساتھ ٹھہریں گے تو اُن کا مکمل نام دیں۔

 
 ایام کس پتے پر رہیں گے؟ 14برطانیہ میں آمد کے بعد آپ پہلے 

 
 (2020 6 24آپ کس وقت پہنچیں گے؟ )مثال کے طور پر, 

 
 (2020 6 24آپ یہاں سے کب روانہ ہوں گے؟ )مثال کے طور پر, 

 
 انیہ میں دیگر رہائش گاہبرط

 
 ایام کسی اور جگہ پر رہیں گے؟ 14برطانیہ میں آمد کے بعد آپ پہلے 

 
 ہنگامی رابطہ

 
یہ تفصیل ہم ُاس وقت استعمال کریں گے جب کسی دیگر مسافر میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آتا 

 ہے اور ہم آپ سے براہ راست رابطہ نہیں کر پاتے

 
 اپنے جوابات چیک کریں

 
 اگلے سیکشن پر جانے سے پہلے ذیل میں دی گئی معلومات کی پڑتال کریں۔

 
 بیاِن حلفی

 
 ں کہ:میں اقرار کرتا/کرتی ہو

 
 گھنٹے میں برطانیہ پہنچوں گا/گی 48میں اگلے  

 اِس فارم میں دی گئی معلومات درست ہے۔ 

 


