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کورونــا  اور  صحــت  کــی  افــراد  مقیــم  اور  شــہریوں 
وائــرس کــے پھیــاؤ کــے خطــرے ســے بچانــے کــے حوالــے 
ســے ســعودی عــرب کــی حکومــت کــے حــرص کــی بنیــاد 
پــر۔ ســعودی ڈیٹــا اینــڈ آرٹیفشــل انٹیلــی جنــس اتھارٹــی 
»ســدایا« نــے کورونــا وائــرس ســے نمٹنــے کــی حکومتــی 
کوششــوں کــی حمایــت میــں »توکلنــا ایپلیکیشــن« النــچ 

کیــا ہــے۔

»توکلنــا« ایــپ کا مقصــد یــہ ہــے کــہ کرفیــو کــی مدت 
کــے دوران وزارت صحــت اور متعــدد ســرکاری ایجنســیوں 
کــے تعــاون ســے افــراد کــے ســاتھ ســاتھ ســرکاری اور نجــی 
شــعبوں کــے مازمیــن کــو الیکٹرانــک طــور پــر اجــازت 
ــے، جــس ســے  ــا ہ ــں تعــاون کرن ــے عمــل می ــے ک نامــے دین
ســعودی عــرب میــں کورونــا وائــرس کــے پھیــاؤ پــر قابــو 
پانــے میــں مــدد ملتــی ہــے ۔ اســی طــرح ایــپ کرفیــو ســے 
خــارج افــراد ، ســیکیورٹی اور صحــت کــی ایجنســیوں اور 
نجــی اداروں کــو متعلقــہ فریقیــن کــے مابیــن خــودکار لیــن 
دیــن میــں مــدد فراہــم کرتــا ہــے تاکــہ وائــرس پــر قابــو پانــے 
ــے  ــی پالیســیوں ک ــے وال ــی جان ــار ک ــرض ســے اختی ــی غ ک
نتیجــے میــں ہونــے والــے صحــت، معاشــی اور معاشــرتی 

نقصانــات کــو کــم کیــا جــا ســکے۔

توكلنا کے نارے میں
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رجسٹریشن
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دو آپشــنز میــں ســے کســی ایــک کــے 
ــوزر رجســٹر  ــں ی ــا ایــپ می ذریعــہ توکلن

ــے۔ کــر ســکتا ہ

ابشر سسٹم میں رجسٹرڈ نہیں ہیں

اگــر آپ ابشــر سســٹم میــں رجســٹرڈ 
ــں آپ  ــپ می ــا ای ــو توکلن ــں، ت ــں ہی نہی
ــے سســٹم کــی  ــے لئ کــے رجسٹریشــن ک
خدمــات میــں شــامل توکلنــا ایــپ کــے 
لئــے موبائــل نمبــر شــناخت ســروس 
کــے ذریعــہ ابشــر میــں رجســٹرڈ افــراد 
میــں ســے کســی ایــک کــے ذریعــہ آپ 
کــی توثیــق کــی ضــرورت ہــے، درج ذیــل 
طریقــہ ســے وہــاں رســائی مــل ســکتی 

ہــے:

ــں  ــٹ می ــں رجســٹرڈ اکاؤن ١- ابشــر می
جائیــں

رجسٹریشن
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2۔ افراد کا انتخاب کریں
3۔ میری خدمات میں جائیں پھر خدمات 

اور عام خدمات پر کلک کریں
4۔ توکلنا ایپ کے لئے موبائل نمبر شناخت 

سروس کا انتخاب کریں

رجسٹریشن
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5۔ تین اہم خانے )شناختی کارڈ، یا اقامہ نمبر، 
تاریخ پیدائش، موبائل نمبر( کو ُپر کریں

6۔ شناخت مکمل ہونے کے بعد، آپ کو آپ 
کے فون پر ایک پیغام موصول ہوگا کہ آپ 

توکلنا ایپ میں رجسٹرڈ ہوسکتے ہیں

رجسٹریشن
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7۔ شناخت کنندہ کو اپنے موبائل پر ایک OTP موصول ہوگا تاکہ شناخت 
کنندہ شناخت کی کارروائی مکمل کر سکے 

ابشر سسٹم میں رجسٹرڈ ہیں  •

1۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں
2۔ نیا صارف آپشن پر کلک کریں

3۔مطلوبہ خانوں کو ُپر کریں
شناختی کارڈ یا اقامہ نمبر  .i

تاریخ پیدائش   .ii
استعمال کی شرائط اور رازداری کی پالیسی کو دیکھیں اور اس سے   .iii

اتفاق کریں
رجسٹریشن آپشن پر کلک کریں  .iv

رجسٹریشن
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ــے آپ کــو  ــے کــے لئ ــو کرن اکاؤنــٹ کــو چال
ابشــر میــں رجســٹرڈ اپنــے موبائــل فــون 

ــے گا ــوڈ )OTP( مل ــک توثیقــی ک ــر ای پ

پــاس ورڈ بنائیــں اور درج ذیــل کا  اپنــا 
خیــال کریــں:

8 سے زیادہ حروف  .v
کم از کم ایک نمبر  .vi

حــرف  چھوٹــا  ایــک  کــم  از  کــم   .vii
)Small Letter(

 Capital( کــم از کــم ایــک بڑا حــرف  .viii
 )Letter

ایــپ کــو اپنــے لوکیشــن کــی تفصیــات 
تــک رســائی دیــں

رجسٹریشن
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نقشہ پر اپنا صحیح لوکیشن متعین کریں

آپ کے سامنے ایک سوالنامہ آئے گا جس کا مقصد کورونا وائرس سے 
متعلق صحت کے اعداد و شمار کی فہرست بنانا ہے، آپ اس سوالنامہ 

کا جواب دیں

والے  رہنے  میں  کفالت  کی  آپ  رجٹسٹرڈ  میں  ابشر سسسٹم  پروگرام 
افراد  موجود  میں  گاہ  رہائش  کی  آپ  گا۔  دکھائے  فہرست  کی  افراد 

)کنبہ، گھریلو مازمین( کی تعیین کریں۔

رجسٹریشن
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مرکزی معلومات جیسے پاسپورٹ 
نمبر ، موبائل نمبر ، تاریخ پیدائش اور 

قومیت درج کریں۔
آپ کو موبائل پر تصدیقی کوڈ واصل 

ہو گا، درخواست میں کوڈ درج کریں
پاسورڈ درج کریں، جو کم از کم آٹھ 

حروف کا ہونا چاہئے

رجسٹریشن
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ہوم پیج
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رنگوں کے ذریعے صارف کی صحت کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے 
»توکلنا« ایپ میں نئی خدمات شامل کی گی ہیں۔ سبز رنگ کی عالمت 
یہ ہے کہ صارف میں انفکشن نہیں ہے ، براؤن رنگ وائرس سے متاثر کے 
لئے ہے ، اورنج رنگ جو لوگ وائرس سے متاثر شدھ سے رابطے میں تھے 

اور پیال رنگ وائرس سے متاثر شدھ سے رابطے والے جن کو حفاظتی 
اقدامات کے ساتھ کام پر جانے کی اجازت ہے
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اجازت نامے
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نامے  اجازت  لئے دستیاب  کے  آپ 
کی اقسام ظاہر ہوں گی:

سپالئی
ڈرائیور کے لئے عارضی اجازت نامہ

ہنگامی طبی اجازت نامہ
واکنگ کے لئے اجازت نامہ

انسانی معامالت کا اجازت نامہ
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سپالئی کا اجازت نامہ
جب آپ سپائی کا اجازت نامہ منتخب 
نظر  اختیارات  دو  کو  آپ  تو  گے  کریں 

آئیں گے:
محلے کے اندر سپائی )اگر رہائش گاہ پر 

مکمل کرفیو لگا ہو(
ہنگامی سپائی )اگر رہائش گاہ پر جزوی 

کرفیو لگا ہو(
دستیاب ہر دو اختیارات میں اجازت نامہ 
کی درخواست کرنے سے قبل درج ذیل 

کو یقینی بنائیں:

درج  پر  طور  صحیح  لوکیشن  کا  منزل 
کریں

 
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اجازت 
ہیں  جاسکتے  دوران  کے  کی مدت  نامہ 
اور رہائشی سائٹ پر واپس آ سکتے ہیں

 
آپ کے پاس اپنا موبائل ہے تاکہ سیکیورٹی 

افراد کو اجازت نامہ دکھا سکیں
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کی  نامہ  اجازت  طبی  ہنگامی 
لئے  لئے  کے  کرنے  درخواست 

ضروری خانے ُپر کریں:

مریض کی تعیین )میں، ہمراہ(

)شناخت،  تفصیات  کی  ہمراہ 
تاریخ پیدائش(

ہنگامی طبی اجازت نامہ
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واکنگ کے لئے اجازت نامہ
 ایپ تصدیق کے لئے اجازت نامے

:کی تفصیالت ظاہر کرے گا

آپ کی رہائش گاہ

جس عالقے میں آپ کو چلنے

)کی اجازت ہے )1 کلومیٹر
)دورانیہ کا وقت )60 منٹ 



تطبيق توكلنا

18

 ڈرائیور کے لئے عارضی
اجازت نامہ

 ڈرائیور کا اجازت نامہ حاصل کرنے
 کے لئے درخواست دہندہ کے پاس

 ورک پرمٹ یا طالب علم کا اجازت
 نامہ ہونا ضروری ہے، اجازت نامے

 کی درخواست کرنے سے پہلے،
:ڈرائیور کی تفصیالت درج کریں

شناختی نمبر/ اقامہ نمبر

تاریخ پیدائش
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 انسانی معامالت کے لئے اجازت
نامہ

 اجازت نامہ کی درخواست کرتے وقت،
 آپ کے لئے درج ذیل اسکرین نمودار

 ہوگی، مطلوبہ معلومات پر کرنے کے
 بعد »جاری رکھیں« کے بٹن پر کلک

:کریں

معاملے کی نوعیت

انتقال

خاندانی حاالت

دوسرے انسانی معامالت

معاملے کی تفصیل

منسلکات شامل کریں، اگر ہیں تو
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رپورٹنگ
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آپ  ذریعہ  کے  پیج  رپورٹنگ 
درج ذیل کر سکتے ہیں:

کورونا مشتبہ ہونے کی رپورٹنگ  •
متاثر ہونے والے آپ ہيں  o

دوسرا  کوئي  واال  ہونے  متاثر   o
شخص ہے

میں  بارے  کے  ورزیوں  خاف   •
رپورٹنگ

فرد  o
اجتماعات  o

داخل  میں  محلے  والے  کرفیو   o
ہونا

اپنی خاف ورزیوں کا جائزہ   •
خاف  کی  شخص  دوسرے   •

ورزیوں کے بارے میں جانکاری 
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سلسلے  کے  ہونے  مشتبہ  کورونا 
میں رپورٹنگ

رپورٹنگ  میں  بارے  کے  معاملے  مشتبہ 
کرنے کے لئے رپورٹنگ کے پیج پر )مشتبہ 
معاملے کی رپورٹنگ( کو منتخب کریں 

پر ذیل ہدایات پر عمل کریں:
 ( کریں  تعیین  کی  متاثرہ شخص   .1

میں، دوسرا شخص(
مطلوبہ معلومات پر کریں )موبائل   .2

نمبر، لوکیشن(
کے  سواالت  متعلق  سے  عامات   .3

جوابات دیں
معلومات پر کرنے کے بعد )رپورٹنگ   .4

کریں( کے بٹن پر کلک کریں
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کرفیو توڑنے سے متعلق رپورٹنگ

کے  رپورٹنگ  متعلق  سے  توڑنے  کرفیو 
لئے رپورٹنگ پیج پر ) خاف ورزیوں کی 
رپورٹنگ( بٹن پر کلک کريں پھر درج ذیل 

ہدایات پر عمل کریں:
خاف ورزی کی قسم کی تعیین   .1

کریں
افراد  .a

اجتماعات  .b
کرفیو والے محلے میں داخل ہونا  .c
خاف ورزی کی تفصیل لکھیں  .2

تعیین  کی  جگہ  کی  ورزی  خاف   .3
کریں

اسکرین کے نیچے »رپورٹنگ کریں«   .4
کے بٹن پر کلک کریں
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دوسرے شخص کی خالف ورزیوں 
کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا

دوسرے شخص کی خاف ورزیوں کی 
جانکاری حاصل کرنے کے لئے رپورٹنگ پیج 
پر )دوسرے شخص کی خاف ورزیوں 
کی جانکاری حاصل کریں( منتخب کریں 

پر درج ذیل کریں:
اس شخص کا شناختی نمبر درج   .1

کریں
تاریخ پیدائش  .2

خاف ورزی نمبر  .3
پر  بٹن  کے  کرنے  حاصل  جانکاری   .4

کلک کریں
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