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 : شرکاء درج ذیل شرائط و ضوابط سے اتفاق کرتے ہیں  –سروس معاہدہ  

 . مواصلت 1 

کاء، وکالء اور دیگر پیشہ ور افراد ےک ساتھ بذریعہ ای میل، فون اور دورسے طریقوں ےس براہ راست بات    ز رسر بریڈن رسوس ڈائریکٹر

۔ بریڈن مقام،  
ے

ز ےک رابےط یک معلومات حاصل کریں ےک ۔ دونوں فریق انٹیک عمل یک تکمیل ےک بعد اپنے رسوس ڈائریکٹر
ے

چیت کریں ےک

 یک تقس 
ے

یم یا رسوس یک قسم یک تفصیالت یک ثالثی کرتا ہے کیوں کہ ہمارے ایک غٹر جانب دار تیرسے فریق ہونے یک  شیڈول، ادائیگ

۔  وری ہے ائط پر باہیم طور متعلقہ فریقوں یا ان ےک وکالء یک جانب ےس اتفاق ہونا ضے  حیِثیت ےس ان رسر

 

 . مداخلت اور انقطاع 2

  A نٹنگ ٹائم ےک وائزرز زیر نگرانیپٹر یک دورسے فریق ےک  ( بریڈن سٹر ۔ اگر زیر نگرانے رسر
ے

 دوران اپثے صوابدید پر مداخلت کریں ےک

۔ 
ے

 بارے میر یا مناسب تصور نہیر کیر جانے واےل امور ےک بارے میر منفے انداز میر بات کر رہا ہو تو وہ مداخلت کریں ےک

 

 (B  انگریزی میر ہونے چاہنر اال 
ً

نٹنگ ٹائم ےک دوران تمام مواصلت الزما یہ کہ انٹیک عمل ےک دوران کیس زبان ےک ساتھ   پٹر

، اور اکٹی ایسا معاملہ  
ے

وائزر یک درخواست یک گثی ہو۔ انگریزی میر بات نہیر کرنے ےک نتیجے میر پہےل مداخلت یک جانی یک مخصوصسٹر

 پیش آنے پر اےس منقطع کردیا جانی گا۔   

 

(C  یک کو بارہا ٹوکنا پڑے اور وہ اپنے ر نٹنگ ٹائم ختم کرنے کا  اگر زیرنگرانے رسر وائزر کو پٹر ونے میر ترمیم کرنے پر قادر نہ ہوں، تو سٹر

، آن کال رسوس ڈائریکٹر ےک مشورے ےس ایسا کیا جانی گا۔      اختیار ہوگا۔ بیشٹر معامالت میر

 

(D   ۔ بریڈن وائزرز کو اپثے کیل صوابدید پر دیگر اوقات میر مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے ےک عملہ ےک کیس رکن یک  بریڈن سٹر

۔  یک کو فوری طور پر اور مناسب طریقر ےس عمل کرنا ہے  طرف ےس کیس بیھ ہدایت یا درخواست پر زیر نگرانے رسر

 

(E ےس متعلق ہماری دیگر پالیسیوں اور طریق کار میر ےس کیس یک    19-اگر ماسک مناسب طریقر ےس نہیر پہنے جارہے ہوں، یا کووڈ

۔ 
ے

نٹنگ ٹائم ختم کردیں ےک  خالف ورزی یک جاریہ ہو تو ہم فوری طور پر پٹر
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 . ادائیگ

 ےک معاملوں میر ثالثی نہیر کرتا۔ ہماری خدم  
ے

ویژن ادائیگ ات ےس متعلق تمام الگتوں اور فیس ےک بارے میر بات چیت اور  بریڈن سٹر

وع ہونے ےس   ینٹنگ ٹائم رسر  پٹر
ً

وع ہونے قبل کیا جانی گا۔ تمام ادائیگیاں الزما ۔ بریڈن فے    48اتفاق ہماری رسوس رسر گھنیر پہےل یک جائیر

۔ یہ  ے یک  الحال ویزا، ماسٹر کارڈ اور ای ٹرانسفر ےک ذریےع ادائیگیاں قبول کرتا ہے  کرنے واےل فریق/فریقیر
ے

یقیثے بنانا ای ٹرانسفر ےس ادائیگ

نٹنگ ٹائم ےس  نٹنگ ٹائم ےک کونی اضافے    گھنیر قبل کر دیں۔  48ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب رقم ےک ای ٹرانسفرز اپنے ےط شدہ پٹر پٹر

وائزر ےس موصولہ رسیدی  نٹنگ ٹائم یک تکمیل پر سٹر ۔ الگتیر جیےس پارکنگ یا داخلہ، پٹر
ے

 ں جمع کروانے پر چارج یک جائیر یک

 

 

 

 

 

نٹنگ ٹائم یک منسوخی اور مقام یک تبدیلیاں 4   . پیر

نٹنگ ٹائم )پٹر ےس   ۔ ایام ہفتہ کا کونی بیھ پٹر  بذریعہ فون یا ای میل منسوخ یا ملتوی کرائیر
ً

کاء رسوس کو الزما ویژن ےک رسر بریڈن سٹر

 کم از کم 
ً

نٹنگ ٹائم )ہفتہ اور اتوار( کو    گھنیر ےک نوٹس ےک  24جمعہ تک( الزما ۔ اختتام ہفتہ کا کونی بیھ پٹر ساتھ منسوخ کرایا جانی

 کم از کم  
ً

۔ انتظایم فیس    48الزما نٹنگ   (HST+) 25$گھنیر ےک نوٹس ےک ساتھ منسوخ کرایا جانی ۔ رسوس ڈائریکٹر ےس پٹر
ے

الگو ہویک

۔  (HST+) 25$وایل تبدیلیوں ےک نتیجے میر   ٹائم یک تصدیق موصول ہونے ےک بعد مقام یا وقت میر یک جانے 
ے

 وصول کیر جائیر ےک
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 . مہمانان/ مالقات

کاء     وع ہونے ےس قبل یا فرد ےک سامیے آنے پر کیس بیھ مہمان یا مالقانر کو دونوں رسر نٹنگ ٹائم رسر نٹنگ ٹائم ےک مدنظر، پٹر کیس بیھ پٹر

کت کرنے واےل  نٹنگ ٹائم میر رسر ۔ اگر پٹر ۔ یہ قدم انٹیک عمل ےک دوران مکمل کیا جانی وری ہے ےک ذریےع پہےل ےس منظور شدہ ہونا ضے

،  کیس مخصوص مہ مان ےک بارے میر اختالف ہو تو جب تک دونوں فریقوں یک طرف ےس بریڈں کو منظوری موصول نہیر ہوجانر

۔ 
ے

کت یک اجازت نہیر دی جانی یک  تب تک انہیر رسر

وائزر مداخلت نہیر کریں     ے ہو، ہمارے سٹر  یہ کہ بصورت دیگر متعیر
ا

، اّل لیر نٹنگ ٹائم ےک  کیس بیھ درون کمیونثر یا درون خانہ پٹر

ط ےط ہو۔ اگر کونی فرد کیس مخصوص مہمان ےک    یک کونی رسر
ے

لیر مخصوص مہمانوں یک عدم موجودیک نٹنگ ٹائم ےک   اال یہ کہ پٹر
ے

ےک

نٹنگ ٹائم چھوڑنے کا مشورہ دے سکیر ہیر اور ان یک آئندہ شمولیت   وائزر مہمان کو پٹر بارے میر منفے رد عمل رکھتا ہو تو ہمارے سٹر

۔ ےک بارے میر اگےل متعین
ے

نٹنگ ٹائم ےس پہےل تمام فریقوں ےک ساتھ بات چیت یک جانی یک  ہ پٹر

 

 . میڈیکل اور غذا6 

لیر دستاویزی    کاء کو تائید ےک  ۔ رسر
ے

بریڈں رسوس ڈائریکٹر ےک ذریےع انٹیک عمل ےک دوران تمام متعلقہ طثے معلومات جمع یک جائیر یک

نٹنگ ٹائم ےک دوران دوائیر یا طثے   ۔ اگر زیر نگرانے پٹر شہادت ےک ساتھ ممکنہ حد تک زیادہ ےس زیادہ طثے معلومات فراہم کرنے ہیر

ورت مداخلت کرے گا، تاہم وہ  توجہ درکار ہو ت وائزر حسب ضے ۔ سٹر
ے

یک یک ہویک و الزیم اقدامات کرنے یک ذمہ داری زیر نگرانے رسر

۔  لیر ذمہ دار نہیر ہے  کونی بیھ دوا دینے یا طثے مشورے ےک 

وائزر مداخلت کرے  اگر فرد کو کونی بیھ کھانے پینے یک اییس ےسر فراہم یک جانر ہے جےس الرجے ےک طور پر شناخت کیا گیا ہو تو س  ٹر

 گا۔ 

 

 . مادی اشیا یک منتقل 7 

وائزر کو ایک ایجنٹ    لیر سٹر ے یک منتقیل ےک  ے ےک درمیان مادی اشیاء، دستاویزات یا کیس بیھ طرح یک چٹر کاء کو فریقیر عام طور پر، رسر

وائزر کیس بیھ عدالثر دستاویزات پر دستخط کرنے یا پیس ۔ سٹر ہ یا کیس دیگر سامان یک منتقیل ےک  ےک طور پر استعمال نہیر کرنا ہے

۔   لیر ذمہ دار نہیر ہے

 

 . انکار 8 

وائزر مختلف مہارتوں اور طریقوں کا استعمال    کت ےس انکار کر رہا ہو تو ہمارے سٹر وع میر رسر ینٹنگ ٹائم میر کونی فرد رسر اگر پٹر

۔ ہم درخواست کر
ے

کت یک حوصلہ افزانی کرنے یک کوشش کریں ےک ینٹںگ ٹائم کا انعقاد یقیثے  کرنر ہونی اس یک رسر کاء پٹر نر ہیر کہ رسر

وائزر ان   نٹنگ ٹائم جاری رکھنا نہیر چاہتا تو سٹر نٹنگ ٹائم ےک دوران، اگر کونی فرد پٹر وائزر یک مدد کریں۔  پٹر کو  بنانے میر ہمارے سٹر

، تاہم اگر وہ تناؤ میر مبتال معلوم پڑیں یا اےس جاری رکھنے 
ے

یک ےس  ترغیب دینے یک کوشش کریں ےک  پر قادر نہ ہوں تو انچارج رسر

وائزرز یک صوابدید پر  ین مفاد کو ملحوظ رکھنر ہونی بریڈن سٹر لیر رابطہ کیا جانی گا۔ یہ فیصےل فرد ےک بہٹر نٹنگ ٹائم ختم کرنے ےک    پٹر

۔ 
ے

 کیر جائیر ےک
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 . رپورٹ کرنی یک ڈیوت

وائزر چلڈرن، یوتھ اینڈ فیمیل رسورسے ایکٹ  ۔  CYFSA)  بریڈن ےک تمام سٹر ( رپورٹ کرنے ےک رہنما خطوط ےک فریضے ےک پابند ہیر

۔  وائزر مقایم چلڈرنز ایڈ سوسائثر کو براہ راست رپورٹ کرنے ےک قانونے طور پر پابند ہیر  سٹر

 

 . ٹیکنالوخی کا استعمال 10 

کاء  ٹیکنالوجے ےک استعمال ےک حواےل ےس کیس بیھ طرح یک پابندیوں کو رسوس ےک آغاز ےس پہےل معاہ  ۔ رسر دے میر ےط کیا جانا چاہنر

وائزرز اور عملہ ےک ارکان   ۔ تاہم بریڈن سٹر نٹنگ ٹائم ےک دوران دونوں فریقوں یک باہیم رضامندی ےس تصاویر یا ویڈیوز بناسکیر ہیر پٹر

نٹنگ ٹائم یک تصاویر یا  وائزرز پٹر ۔ بریڈن سٹر کاء کو ان یک تصاویر یا ویڈیو بنانے یک منظوری نہیر دینر ۔ رسر
ے

 ویڈیوز نہیر بنائیر ےک

   ، نٹنگ ٹائم گھر ےک اندر چل رہے ہوں اور آپ ےک پاس ایسا سیکیورنر نظام ہے جو آپ ےک گھر ےک حصوں یک ریکارڈنگ کرتا ہے اگر پٹر

وائزرز ےک سامیے اس کا  انکشاف  تو آپ ےس انٹیک ےک وقت ےک دوران یا تو اپنے فارموں پر یا فون پر اپثے مشاورت ےک دوران بریڈن سٹر

انک ریکارڈنگ واےل آےل یک مدد ےس کیس بیھ فریق ےک ذریےع جزوی یا کیل   نٹنگ ٹائم کو کیس بیھ الیکٹر ۔ پٹر کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے

۔
ے

نٹنگ ٹائم ےک انقطاع پر منتج ہویک نٹنگ ٹائم یک جزوی یا کیل ریکارڈنگ پٹر  طور پر ریکارڈ نہیر کیا جانی گا۔ پٹر

 

 . نوٹس 11 

۔ یہ نوٹس پیش آمدہ واقعات یک ٹائم الئن ےک   وائزر یا تو اپنے فون یا نوٹ پیڈ پر رف نوٹس ےل سکتا ہے نٹنگ ٹائم ےک دوران سٹر پٹر

۔  یہ نوٹس بجے اور والدین ےک درمیان بات   ینٹنگ یک مہارت یا صالحیت یک کیس تشخیص پر مشتمل نہیر ہونر مشاہدات ہیر اور یہ پٹر

نٹنگ ٹائم ےک بعد رسوس  چیت ےک غماز ہونر ہ وائزر ہر پٹر ۔ سٹر یر اور جو حفاظثر خدشات پیدا ہو سکیر ہیر ان کا ازالہ کرنر ہیر

، اگر ایک   ویژن رسورسے ایک غٹر جانب دار فریق ثالث ہے ڈائریکٹر کو ای میل ےک ذریےع اپنے مشاہدانر نوٹس جمع کرانی گا۔ بریڈن سٹر

، تو قطع ن ظراس ےس کہ کس نے نوٹس یک درخواست یک تیھ، دونوں فریقوں کو بیک وقت نوٹس  فریق نوس یک درخواست کرتا ہے

وری    پر اتفاق کرنا ضے
ے

، اور نوٹس جاری ہونے ےس قبل ادائیگ لیر ایک انتظایم فیس ہے ۔ مشاہدانر نوٹس جاری کرنے ےک 
ے

بھیجے جائیر ےک

۔   ہے

 

 19-. کووڈ12 

۔  پبلک ہیلتھ یک ہدایت ےک  یک عالمگٹر وبا ےک دوران سب کو محفوظ رک  19- کووڈ  
ے

لیر حفاظثر طریق کار الگو کیر جائیر ےک ھنے ےک 

مطابق تقاضوں کو اپ ڈیٹ کیا جانی گا۔ براہ مہربانے منسلک طریق کار کا مطالعہ کریں۔ تعمیل میر ناکایم یک صورت میر رسوس  

۔ 
ے

 منقطع ہو جانی یک
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ائط    معاہدے یک شر

۔ بریڈن تب     دار ہو سکتا ہے لیر اس معاہدے ےس دستٹے نٹنگ ٹائم   رسوسکونی بیھ فریق اپثے کیل صوابدید پر رسوس ےک  ےس انکار، پٹر

ین مفاد  وائزر یا رسوس ڈائریکٹر محسوس کرے کہ اےس جاری رکھنا فرد ےک بہٹر منسوخ یا ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جب سٹر

 نہیر ہے تو ۔ 

 

ائط یک تعمیل کرنے ےس متفق ہوں۔ میر جانتا/جانثر ہوں کہ    شوس ےک معاہدے میر نے    کو پڑھ لیا ہے اور میر ان پالیسیوں اور رسر

۔   ان یک تعمیل کرنے میر ناکایم رسوس یک معطیل یا فوری طور پر منسوجے پر منتج ہو سکثر ہے

 

 

یک کا نام   (  -____________________________)رسر  جیل حروف میر

یک ےک دستخط( __    ___________________________)رسر

 _____________________________)تاری    خ(  

 

 ____________________ )رسوس ڈائریکٹر ےک دستخط( 

 ____________________ )تاریخ( 

 


