ٹیسٹ لینے
والی ہینڈ بک
 Lucy Vigrassکے ذریعہ وضاحت

مئی 2020
1

مشموالت
 .1تعارف

 .6آپ کے ٹیسٹ کے بعد

 PTEہوم کے بارے میں 02.................................................

آپ کے اسکور کی رپورٹ موصول کرنا 12................................

 .2تیاری کریں

 .7آپ کے اسکور کی رپورٹ سمجھنا

 6مراحل میں  PTEہوم 03..................................................

ویڈیو رہنام 04.................................................................

آن الئن کورس 04..............................................................
درسی کتابیں04................................................................

.3

اپنا ٹیسٹ بک کریں 05.............................................

منسوخی اور ری شیڈولنگ 06..............................................

آپ کے اسکور کی رپورٹ دیکھنا 12.......................................

آپ کے اسکور کی رپورٹ 14................................................
دوبارہ لینا اور دوبارہ اسکور 15.............................................

.8

رابطہ کی تفصیالت 15...............................................

.9

رشائط و ضوابط16....................................................

خصوصی رضوریات 07........................................................
آرام دہ امداد 07...............................................................

 .4ٹیسٹ کا دن

آمد 08...........................................................................

شناخت اور بائیومیٹرک ڈیٹا 08.............................................
ٹیسٹ کے مرکز کے قواعد 09...............................................

 .5آپ کے ٹیسٹ کے دوران
آپ کا ٹیسٹ رشوع کرنا 10..................................................
ٹیسٹ 10........................................................................

وقفے 11.........................................................................
آپ کا ٹیسٹ ختم کرنا 11....................................................

 Lauren Rolwingکے ذریعہ وضاحت

 PTEہوم
کے بارے میں

 PTEہوم ایک کمپیوٹر پر مبنی محفوظ انگریزی زبان کا ٹیسٹ ہے جو سننے اور بولنے کی مہارتوں کی تشخیص کرتا ہے۔ یہ ایک کامیاب-ناکام
ٹیسٹ ہے ،جو ان لوگوں کے ذریعہ لیا جاتا ہے جنہیں  UKکی ویزا اور امیگریشن کو اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کی رضورت ہے کہ ان کی
انگریزی زبان کی مہارت حوالہ کی سطحوں  A1، A2اور  B1کے مشرتکہ یورپی فریم ورک کو پورا کرتی ہے۔ اس دستاویز میں متعین PTE
ٹیسٹ لینے والی رشائط اور ضوابط کے مطابق  PTEگھریلو خدمات کا استعامل۔
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 6مراحل میں
 PTEہوم
1
2

تیاری کریں

ہم تجویز کرتے ہیں کہ متام ٹیسٹ لینے والے  PTEہوم کے لئے تیاری کریں ،یہاں تک کہ اگر انگریزی آپ کی پہلی زبان ہو تب
بھی۔ تیاری کی معلومات پر یہاں ایک نظر ڈالیںpearsonpte.com/uk/ptehome :

ایک سیٹ تالش کریں

اپنی منزل مقصود اور ہدف کا انتخاب کرکے ٹیسٹ کی دستیابی کی جانچ کرنے کے لئے  pearsonpte.comمالحظہ کریں۔

اپنا منتخب کردہ ٹیسٹ بک کریں

3

اپنا ٹیسٹ خریدنے کے لئے اپنا ( My PTE accountمائے پی ٹی ای اکاؤنٹ) تخلیق کریں۔
نوٹ:
●رشائط و ضوابط کو پڑھنا یقینی بنائیں۔ صفحہ  16دیکھیں
●اگر آپ کی خصوصی رضوریات ہیں اور رہائش کی رضورت ہے تو ،آپ کی درخواست ٹیسٹ بک کروانے سے پہلے کی جانا
الزمی ہے۔ صفحہ  5دیکھیں

4

ٹیسٹ لیں

5

اپنا نتیجہ موصول کریں

6

ٹیسٹ کے دن ،آپ کی شناخت آپ کے  IDدستاویز کے سامنے چیک کی جائے گی۔
صفحہ  8دیکھیں

آپ کا نتیجہ عام طور پر پانچ کاروباری دنوں میں دستیاب ہوتا ہے۔
آپ کو اس بات کی اطالع دیتے ہوئے کہ آپ کے اسکور کی رپورٹ تیار ہے آپ کو ایک ای میل موصول ہوگا۔
صفحہ  12دیکھیں

اپنا نتیجہ شیرئ کریں

اپنے اسکور کی رپورٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کریں۔ آپ کے اسکور کی رپورٹ ایک SELT
منفرد حوالہ منرب ( )URNپر مشتمل ہوگی جسے آپ  UKہوم آفس کو فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے نتیجہ کی محفوظ

طریقہ سے تصدیق کر سکیں۔
صفحہ  12دیکھیں

3

تیاری کریں
متام ٹیسٹ لینے والے  PTEہوم کے لئے تیاری کریں ،یہاں تک کہ اگر انگریزی آپ کی پہلی زبان ہو تب بھی۔ تیاری کے بہت سے اختیارات کے
ساتھ  PTEہوم کے لئے تیار ہو جائیں۔
مندرجہ ذیل کو دریافت کرنے کے لئے  pearsonpte.com/uk/ptehomeمالحظہ کریں:

ویڈیو رہنام

ہامرے مثال کے ویڈیو آپ کو سواالت کی وہ اقسام دکھاتے
ہیں جن کا سامنا آپ ٹیسٹ کے دن کریں گے۔ آپ کو ٹیسٹ
کے فارمیٹ سے واقف ہونے میں مدد کرنے کے لئے ہامرے
پاس ہر سطح پر سوال کی ہر قسم کے ویڈیوز ہیں۔

آن الئن کورس

 PTEہوم آن الئن کورس  PTEہوم کے لئے ٹیسٹ کی تیاری
کا ایک مفت وسائل ہے۔
آسان ویڈیو رہنامئی کے ساتھ ،آپ سوال کی ہر قسم کے ساتھ
ہی ساتھ ٹیسٹ تک رسائی کے طریقہ کے بارے میں جان
سکتے ہیں۔

درسی کتابیں

 Pearsonکے پاس  CEFRکی سطحوں  A1–B1پر کام کرنے
والے عام انگریزی سیکھنے والوں کے لئے انگریزی زبان کی متعدد
درسی کتابیں ہیں۔ pearsonpte.com/preparation/
مالحظہ کرکے اپنے امتحان سے پہلے اپنی انگریزی کی مہارت کو
بہرت بنائیں
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اپنا ٹیسٹ بک کریں
1
2

ایک سیٹ تالش کریں

ٹیسٹ کی دستیابی چیک کرنے کے لئے  pearsonpte.comمالحظہ کریں:

1.اپنی منزل مقصود اور ہدف کا انتخاب کریں
2.اپنے منتخب کردہ ٹیسٹ کے مرکز کی تصدیق کریں
3.اپنی منتخب کردہ تاریخ اور وقت کی تصدیق کریں۔

اپنا میرا  PTEاکاؤنٹ تخلیق کریں

اپنے رجسٹریشن فارم میں اپنے اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات بھریں۔ ایک درست ای میل ایڈریس استعامل کرنا نہ بھولیں۔

یقینی بنائیں کہ آپ کی ذاتی تفصیالت درست ہیں۔

3

آپ کی ذاتی تفصیالت آپ کی شناخت کی دستاویز سے میل کھانا الزمی ہے۔
شناخت کے کون سے دستاویزات قبول کئے جاتے ہیں اس کے لئے صفحہ  8دیکھیں۔
●اگر آپ کے پاس رصف ایک نام ہے تو ،اسے ’آخری/خاندانی نام‘ کی فیلڈ میں درج کریں اور ’پہلے/فراہم کردہ ناموں‘
کی فیلڈ میں فل اسٹاپ درج کریں۔
●پوری طرح سے رومن کردار استعامل کریں۔
●آپ کی تفصیالت غلط ہونے پر آپ کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

4
5

آپ کا اپوائنٹمنٹ

آپ کے اپوائنٹمنٹ کی تفصیالت کا خالصہ آپ کے میرا  PTEڈیش بورڈ پر ظاہر کیا جائے گا۔

اپنی خریداری مکمل کریں

ایک مرتبہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ تخلیق کر لینے اور رضوری رضامندی فراہم کر دینے کے بعد ،آپ اپنا ٹیسٹ خریدنے کے لئے
تیار ہو جاتے ہیں۔

ادائیگی کی پالیسی
●آپ کی بکنگ پر عملدرآمد کرنے کے لئے مکمل ادائیگی مخصوص کرنسی میں کی جانا الزمی ہے۔ ادائیگی کی مندرجہ ذیل شکلیں قبول کی
جاتی ہیں :کریڈٹ کارڈ (ویزا® ،®MasterCard®، American Express ,یا  )®JCBیا ڈیبٹ کارڈ (ویزا® یا  ®MasterCardرصف)۔
●واؤچر ادائیگیوں کا اطالق رصف ٹیسٹ فیس پر کیا جا سکتا ہے ،ری شیڈولنگ فیس پر نہیں۔ ہم واؤچر کی ادائیگیوں کو ری فنڈ نہیں کر سکتے۔
●اگر آپ کی ادائیگی کو مسرتد کر دیا گیا ہے تو ،اپوائنٹمنٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔
●فیس کی ایک مکمل تقسیم کے لئے  pearsonpte.com/testcentersمالحظہ کریں
5

منسوخی اور ری شیڈولنگ

آپ کسی بھی وقت اپنا اپوائنٹمنٹ دوبارہ شیڈول یا منسوخ کر سکتے ہیں۔ ہامرا مشورہ ہے کہ منسوخی کی فیس کو کم کرنے کے لئے آپ جلد از
جلد ایسا کریں۔

آپ کے ٹیسٹ کو منسوخ یا ری شیڈول کرنے کا سب سے آسان طریقہ  pearsonpte.comپر آپ کے میرا  PTEاکاؤنٹ میں سائن ان کرنا اور آپ کے
اپوائنٹمنٹ کے خالصہ پر ’ری شیڈول‘ یا ’منسوخ‘ بٹنوں کا استعامل کرنا ہے۔
متبادل طور پر براہ کرم ہم سے  pearsonpte.com/contact-usپر رابطہ کریں

مفت پالیسی
دوبارہ شیڈولنگ

اگر آپ کے ٹیسٹ سے پہلے کم از کم  14مکمل کیلنڈر دن باقی ہیں تو آپ اپنا ٹیسٹ مفت میں دوبارہ شیڈول کر سکتے ہیں۔
اگر آپ اپنے ٹیسٹ سے پیشگی طور پر  13اور  8مکمل کیلنڈر دنوں کے درمیان ٹیسٹ کو دوبارہ شیڈول کرتے ہیں تو ،آپ سے اصل میں ادا کی جانے والی
ٹیسٹ فیس کا  %50چارج کیا جائے گا۔
اگر آپ اپنے ٹیسٹ سے پیشگی طور پر  7مکمل کیلنڈر دنوں یا کم کو دوبارہ شیڈول کرتے ہیں تو ،آپ کو نئی ٹیسٹ فیس ادا کرنے کی رضورت ہوگی اور
کوئی ری فنڈ فراہم نہیں کیا جائے گا۔

 14کیلنڈر دن باقی

 13-8کیلنڈر دن باقی

 7کیلنڈر دن باقی

مفت دوبارہ شیڈول

 50%فیس قابل ادائیگی

مکمل ٹیسٹ فیس
قابل ادائیگی

ٹیسٹ
کا دن

منسوخی

اگر آپ اپنے ٹیسٹ سے کم از کم  14مکمل کیلنڈر دن پہلے اپنا ٹیسٹ منسوخ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک مکمل ری فنڈ موصول ہوگا۔
اگر آپ اپنے ٹیسٹ سے  13اور  8کیلنڈر دنوں کے درمیان پیشگی طور پر ٹیسٹ کو منسوخ کر دیتے ہیں تو آپ کو  %50ری فنڈ موصول ہوگا۔
اگر آپ اپنے ٹیسٹ سے  7کیلنڈر دن یا اس سے کم پیشگی طور پر اپنے ٹیسٹ کو منسوخ کرتے ہیں تو کوئی ری فنڈ فراہم نہیں کیا جائے گا۔

6

 14کیلنڈر دن باقی

 13-8کیلنڈر دن باقی

 7کیلنڈر دن باقی

مکمل ری فنڈ

 50%ری فنڈ

کوئی ری فنڈ نہیں

ٹیسٹ
کا دن

ری فنڈز

 ،Pearsonاپنی صوابدید پر ،آپ کو ٹیسٹنگ کی کسی بھی فیس کے لئے
ری فنڈ کی پیش کش کر سکتا ہے جہاں آپ نے پیرئسن کو براہ راست کسی
بھی ٹیسٹنگ کی فیس کا رجسٹریشن اور ادائیگی کی ہے۔ اس کا اطالق ان
صورتوں میں ہو سکتا ہے جہاں پیرئسن نے شیڈولنگ یا ٹیسٹ کے مرکز کے
مسائل کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ منسوخ کر دیا ہو۔ ٹیسٹ کے خرچ کے
عالوہ لگنے والی کوئی بھی براہ راست قیمتیں اور اخراجات پر ہر ایک کیس
کی بنیاد پر غور کیا جائے گا۔
جہاں آپ نے واؤچر کا استعامل کرکے اندراج کرایا ہو ،تو براہ کرم اس دکان
سے رابطہ کریں جہاں سے آپ نے واؤچر حاصل کیا تھا یا خریدا تھا۔ واؤچر
رجسٹریشنز کے لئے  Pearsonبراہ راست ری فنڈز کی واپسی فراہم نہیں
کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی کی ہے تو ،کوئی بھی
ری فنڈ اصل کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ میں واپس کریڈٹ کر دیا
جائے گا۔
فیس کی ایک مکمل تقسیم کے لئے ،براہ کرم
pearsonpte.com/PTEHome-Contact

کے ذریعہ اپنے عالقہ میں گاہک کی دکھ بھال سے رابطہ کریں

طبی یا خاندانی ہنگامی حاالت کے لئے مستثنیات

اگر آپ بیامری یا خاندانی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے اپنے ٹیسٹ کے
دن ٹیسٹ کے مرکز میں جانے سے قارص ہیں تو ،Pearson ،اپنی صوابدید
پر ،آپ کو مفت میں ٹیسٹ کو دوبارہ شیڈول کرنے کی اجازت دے سکتا
ہے۔
آپ کو ٹیسٹ کے شیڈول کی تاریخ کے  14مکمل کیلنڈر دن کے اندر
’’ہنگامی دوبارہ شیڈول کی درخواست‘‘ فارم پُر کرنے کی اور اپنے ثبوت
کو منسلک کرنے کی رضورت ہوگی۔ ثبوت کی قبولیت ہامری صوابدید پر
ہے۔ اگر آپ طبی یا خاندانی وجوہات کی بناء پر ٹیسٹ میں نہیں بیٹھ
سکتے ہیں تو دوبارہ بک کرنے یا ری فنڈ حاصل کرنے کا خودکار کوئی
حق نہیں ہے۔ کسی اضافی معلومات کی رضورت ہونے پر آپ سے
رابطہ کیا جائے گا۔

ٹیسٹ میں تبدیلیاں

 Pearsonمنسوخ کرنے ،دوبارہ شیڈول کرنے ،ٹیسٹ کا مواد تبدیل
کرنے اور ٹیسٹ روم میں ٹیسٹ لینے والوں کی تعداد کا تعین کرنے
کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اگر  Pearsonٹیسٹ کو منسوخ یا دوبارہ
شیڈول کرتا ہے تو اس صورت میں ہم کسی متبادل تاریخ یا ٹیسٹ
کے مرکز میں ری فنڈ یا ری شیڈول کا انتظام کریں گے۔

خصوصی رضوریات

 PTEہوم ایک کمپیوٹر ترسیل کردہ اور کمپیوٹر اسکور شدہ ٹیسٹ ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ان طریقوں میں تکنیکی حدود ہیں جن میں ہم
کمپیوٹرائزڈ اسکورنگ کی اجازت دیتے ہوئے بھی ٹیسٹ لینے والوں کی
رضوریات کو پورا کر سکتے ہیں۔
 Pearsonمتام ٹیسٹ لینے والوں کے لئے شمولیت اور یکساں رسائی سے
وابستگی کے عہد کے طور پر پیش کردہ رہائشوں کا مستقل جائزہ لے رہا
ہے اور اس میں اضافہ کر رہا ہے۔
●ان ٹیسٹ لینے والوں کے لئے رہائش دستیاب ہے جو اہلیت کے کچھ
معیار پر پورا اترتے ہیں اور مناسب طریقہ سے درخواست کرتے ہیں اور
ٹیسٹ میں بیٹھنے سے قبل  Pearsonسے تصدیق موصول کرتے ہیں۔
●اگر اکاؤنٹ کی تخلیق کے دوران آپ کی کوئی مخصوص رضوریات ہوں
تو براہ کرم ہمیں بتائیں۔ جیسے ہی آپ اپنی پروفائل مکمل کر لیں گے،
آپ کو اپنی درخواست کی تفصیالت کے ساتھ ایک فارم پُر کرنے کو کہا
جائے گا۔
●آپ کے جمع کرائے گئے فارم کا جائزہ لیا جائے گا اور آپ کے ٹیسٹ کو
بک کرنے کے لئے کسٹمر سپورٹ ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔
●براہ کرم اپنے منتخب کردہ ٹیسٹ سے کم از کم چھ ہفتے قبل فارم
جمع کروائیں تاکہ آپ کی درخواست پر عملدرآمد کے لئے وقت مل
سکے۔
●اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چوٹ ہے جس سے ہتھیلی کی نس کے
اسکین میں کوئی رکاؤٹ آتی ہے تو ،براہ کرم ٹیسٹ بک کروانے سے
پہلے ہم سے رابطہ کریں ،بصورت دیگر آپ ٹیسٹ کے مرکز سے ہٹ
جائیں گے اور اپنی ٹیسٹ کی فیس کھو دیں گے۔

آرام دہ امداد

ٹیسٹ لینے والوں کو ٹیسٹ روم میں آرام دہ امداد النے کی اجازت ہے
برشطیکہ وہ ٹیسٹ منتظم کے ذریعہ چیک کئے جائیں۔ آرام دہ امداد
میں شامل ہیں:
●ٹشو
●کھانسی کے قطرے (کھولنا الزمی ہے)
●گردن ،پشت یا زخمی اعضاء کے تعاون کے لئے تکیہ
●سویٹر ،سویٹ رشٹ یا بلیزر—اگر آئٹم میں جیبیں ہیں اور
آپ معائنہ کے لئے اس آئٹم کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ
سے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ جیبیں خالی ہیں
●آنکھوں کے چشمے اور سامعتی امداد
●گردن کے بریسیز یا کالر (گردن کی چوٹ والے لوگوں کے
ذریعہ پہنے جانے والے)
●کسی شخص کے جسم سے منسلک انسولن پمپ
ٹیسٹ لینے والوں کو ان کی خود کی آرام دہ امداد فراہم کیا جانا
الزمی ہے۔
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ٹیسٹ کا دن

آمد

●آپ کو اپنے ٹیسٹ سے کم سے کم  30منٹ قبل پہنچنا اور ٹیسٹ کے مرکز کے استقبالیہ میں سائن ان کرنا الزمی ہے۔ اگر آپ دیر سے پہنچتے ہیں
تو آپ کو ٹیسٹ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ اپنی ٹیسٹ فیس کھو دیں گے۔
●آپ کو ٹیسٹ لینے والے معاہدے کو پڑھنا اور اس سے متفق ہونا الزمی ہے ،جو آپ کو ٹیسٹ کے مرکز پر پہنچنے پر فراہم کیا جائے گا۔
●ٹیسٹ کا منتظم آپ کی شناخت کی جانچ کرے گا اور آپ کی ہتھیلی کی نس کا اسکین اور دستخط لے گا۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ آپ کے ذریعہ
فراہم کیا جانے واال الیکٹرانک دستخط آپ کے ذریعہ پڑھے گئے معاہدے کی قانونی قبولیت ہے۔
●ٹیسٹ کا منتظم ٹیسٹ کے مرکز کے قواعد و ضوابط کی وضاحت کرے گا۔
●ذاتی سامان کو محفوظ اسٹوریج کی سہولیات میں ذخیرہ کیا جانا ہے۔ آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو جانے تک آپ ذخیرہ کی سہولیات تک رسائی حاصل
نہیں کر سکتے۔
گھڑی:
ٹیسٹ کے دن کیا توقع کریں

pearsonpte.com/testday

شناختی دستاویز اور بائیومیٹرک ڈیٹا

 UKکی حکومت کی رضوریات کو پورا کرنے کے لئے PTE ،ہوم لینے کے لئے آپ کو مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے ایک النا الزمی ہے:

●پاسپورٹ

●حکومتی  IDکارڈ:

● EU IDکارڈ (رصف جاری کرنے والے ملک میں قبول کیا جاتا ہے)
●قومی  IDکارڈ (رصف جاری کرنے والے ملک میں قبول کیا جاتا ہے)
●بائیو میٹرک رہائشی کارڈ ()BRC
●بائیو میٹرک رہائشی پرمٹ ()BRP

●درست سفری دستاویزات (ہنگامی سفر کے دستاویزات کو چھوڑ کر)
آپ کا دستاویز درست ہونا اور اس میں تصویر ہونا الزمی ہے۔
مزید معلومات کے لئے ،براہ کرم  pearsonpte.com/acceptable-idمالحظہ کریں
سیکورٹی اور بائیومیٹرک ڈیٹا
●ٹیسٹ کے مراکز  CCTVریکارڈنگ کا استعامل ممکنہ خالف ورزیوں کی نگرانی ،ٹیسٹ سے متعلق دعووں کو حل کرنے اور عامرت کی حفاظت
کا انتظام کرنے کے لئے کرتے ہیں۔
●ڈیٹا کو حکومتی حکام کے ساتھ شیرئ کیا جا سکتا ہے جو آپ کے ذریعہ انہیں جمع کردہ درخواست پر عملدرآمد کر رہے ہیں جس میں  PTEہوم
کے نتائج شامل ہیں۔
●ہم کون سا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا تحفظ کیسے کیا جائے گا اس سے متعلق ہامری مکمل
رازداری کی پالیسی کو آپ  pearsonpte.com/privacy-policyپر پڑھ سکتے ہیں
ٹیسٹ کے دن Pearson ،لے گا:

●آپ کی تصویر
●آپ کی ہتھیلی کی نس کے منونہ کا اسکین
ہم ٹیسٹ کے مرکز پر آپ کے پیش کردہ  IDدستاویز کی ایک نقل لے سکتے ہیں۔
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ٹیسٹ کے مرکز کے قواعد

ٹیسٹ روم

ٹیسٹ روم میں مندرجہ ذیل کی اجازت نہیں ہے:

فون

الیکٹرانک آالت

ڈیجیٹل گھڑیاں

والیٹس  /پرس

ٹوپیاں

کوٹ

کھانا  /پینا  /چیونگ گم

سگریٹ نوشی

 /چیٹ کرنا
دورسوں کو پریشان کرنا

¼ انچ (½ سینٹی میٹر)

سے زیادہ موٹے زیورات

کتابیں  /نوٹس

ٹیسٹ سے پہلے

●آپ کو متام ذاتی اشیاء ایک الکر میں ذخیرہ کرنا الزمی ہے۔ ذخیرہ کرنے سے پہلے فون اور الیکٹرانک آالت کو آف کرنا الزمی ہے۔ کھوئے ہوئے ،چوری
شدہ یا گمشدہ اشیاء کے لئے ٹیسٹ کا مرکز ذمہ دار نہیں ہے۔
●آپ سے اپنی جیبیں خالی کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذاتی اشیاء کو ہٹا دیا ہے۔
●آپ کو ایک قابل محو کتابچہ اور دو قلم دیئے جائیں گے۔
●ٹیسٹ رشوع ہو جانے تک کتابچہ میں کچھ بھی نہ لکھیں۔
●انہیں ٹیسٹ روم کے اندر رکھیں اور ٹیسٹ کے بعد واپس کر دیں۔
●اگر آپ کا کتابچہ ختم ہو جائے تو ،اپنا ہاتھ اٹھائیں اور آپ کو ایک نیا دے دیا جائے گا۔
●ٹیسٹ رشوع کرنے سے پہلے آپ کی شناخت کی جانچ کی جائے گی۔ آپ کو اپنی سیٹ پر رہنا الزمی ہے۔ سیکورٹی کی وجوہات کی بناء پر ،ہر وقت
آپ کی نگرانی کی جائے گی۔ ویڈیو اور آڈیو کو ریکارڈ کیا جائے گا۔

انتباہ :قواعد کو توڑنے والے ٹیسٹ لینے والوں کے  PTEہوم اسکورز کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
بدعنوانی یا بدسلوکی میں ملوث ٹیسٹ لینے والوں پر مستقبل میں ٹیسٹ لینے پر پابندی ہوگی اور وہ قانونی کارروائی کے لئے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔
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آپ کے ٹیسٹ کے دوران
آپ کا ٹیسٹ رشوع کرنا

●جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ رشوع کرنے کا وقت ہو جائے ،ٹیسٹ کا منتظم آپ کو ٹیسٹ روم میں لے جائے گا اور ہیڈ فون اور بلٹ-ان مائیکروفون واال
ایک کمپیوٹر تفویذ کرے گا۔ آپ کو ایک قابل محو نوٹ بورڈ کتابچہ اور دو قلم بھی فراہم کئے جائیں گے۔ آپ کا ٹیسٹ رشوع ہو جانے تک آپ
کو کوئی بھی نوٹس نہیں لینا چاہئے۔
●ہو سکتا ہے آپ قابل محو نوٹ بورڈ کے کتابچہ پر اس وقت تک تحریر نہ کر سکیں جب تک کہ ٹیسٹ رشوع نہ ہو جائے۔
●ٹیسٹ کے منتظم کی تجویز کے مطابق آپ کو ٹیسٹ رشوع کرنا الزمی ہے۔ ٹیسٹ کا منتظم آپ کو کمپیوٹر میں سائن کرے گا اور آپ کو اسکرین
پر عدم-انکشاف کی یاد دہانی پیش کی جائے گی۔
●اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ آپ کے ہیڈ فون اور مائیکروفون صحیح طریقہ سے کام کر رہے ہیں ٹیسٹ ایک آالت کے چیک کے ذریعہ آپ
کی رہنامئی کرے گا۔ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ رشوع ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ،آپ کو فوری طور پر اپنا ہاتھ اٹھانا اور ٹیسٹ کے منتظم
کو مشورہ دینا الزمی ہوگا۔
●اسی کمرے میں دورسے ٹیسٹ لینے والے ہوں گے ،اور وہ آپ کی طرح اسی وقت بولیں گے ،ل ٰہذا ہامرا مشورہ ہے کہ آپ پورے ٹیسٹ کے
دوران اپنا ہیڈ سیٹ آن رکھیں۔
●آپ کو بات چیت کرتے وقت گفتگو کی سطح پر بولنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کی رضورت نہیں ہے۔

ٹیسٹ

●سواالت آپ کی بولی جانے والی انگریزی کو سمجھنے کی صالحیت کی جانچ کرتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے لہجہ کے ساتھ بین االقوامی
انگریزی بولنے والوں کو سنیں گے۔ ٹیسٹ کے دوران آپ ویڈیو/آڈیو کلپس کو دوبارہ پلے کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
●کچھ سواالت آپ کی انگریزی بولنے کی صالحیت کی بھی جانچ کرتے ہیں۔
●آپ سے ایک مائیکروفون میں بات کرنے کو کہا جائے گا اور اسے ریکارڈ کیا جائے گا۔
●آپ کے پاس اپنے ردعمل کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔
●ٹیسٹ لینے والے جن کے بولے ہوئے جوابات میں غیر فطری طور پر توقف/ہچکچاہٹ یا الفاظ/جملوں کی ناقص تضحیک جیسی خصوصیات
شامل ہوتی ہیں یا جہاں ٹیسٹ لینے والے ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں اس کی انعکاسی ان کے اسکورز میں ہوتی ہے۔
●اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں اور ٹیسٹ کا منتظم آپ کی مدد کرے گا جب تک کہ دورسے ٹیسٹ لینے
والے پریشان نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ،اگر آپ:
●ہارڈ ویرئ یا سافٹ ویرئ کی دشواریوں یا خلفشار کا تجربہ کریں جس سے آپ کی تیسٹ لینے کی صالحیت متاثر ہوتی ہو،
●تو نوٹ بورڈ کی جگہ کو ختم کر دیں یا ٹیسٹ کے دوران اپنے قلم کے ساتھ مسائل ہوں۔ ٹیسٹ کا منتظم آپ کے لئے ایک نیا لے کر آئے گا۔
نوٹ :ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کے دوران کسی بھی وقت ٹیسٹ کے کمرے سے قابل محو نوٹ بورڈ والے کتابچے یا قلم کو نہیں ہٹا سکیں۔
●ٹیسٹ کا منتظم ٹیسٹ کے مشموالت سے متعلق سواالت کے جوابات نہیں دے سکتا ہے  ،اور یہ الزمی ہے کہ آپ ٹیسٹ کے مشموالت سے
متعلق سواالت نہ پوچھیں۔
●اپنے جوابات میں ترمیم کے لئے آپ پچھلے سواالت کی طرف واپس نہیں جا سکتے ہیں۔
●ٹیسٹ ختم ہونے سے پہلے آپ کو اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹیسٹ کی فیس کھو دیں گے
اور آپ کے اسکور فراہم نہیں کئے جائیں گے۔
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وقفے
 PTEہوم  30منٹ سے زیادہ مدت تک نہیں چلتے ہیں۔ کوئی شیڈول
کردہ وقفے نہیں ہیں۔
غیر شیڈول کردہ وقفوں کی اجازت ہے لیکن ان کی حوصلہ افزائی نہیں
کی جاتی ہے:
●غیر شیڈول کردہ وقفہ کی درخواست کرنے کے لئے ،اپنا ہاتھ اٹھائیں
اور ٹیسٹ کے منتظم سے بات کریں۔ وہ آپ کے ورک اسٹیشن کو
بریک موڈ میں سیٹ کریں گے۔
●ٹیسٹ کی گھڑی نہیں رکے گی؛ اس وقت کی کٹوتی آپ کے مجموعی
ٹیسٹ کے وقت میں سے کی جاتی ہے۔
آپ کے وقفہ کے دوران:

●آپ اپنے الکر یا کسی بھی ذاتی اشیاء تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے
ہیں۔ آپ کو اپنے الکر تک رصف اس صورت میں رسائی حاصل کرنے
کی اجازت ہے جب یہ رضوری ہو (مثال کے طور پر ،دوائی کے لئے)
لیکن آپ کو ٹیسٹ سے قبل منتظم کو مطلع کرنا الزمی ہے کیونکہ
آپ کی نگرانی کی رضورت ہوگی۔
●آپ کسی بھی دورسے ٹیسٹ لینے والے سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔
●آپ عامرت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ عامرت میں بیت الخالء/
غسل خانوں کا استعامل کر سکتے ہیں۔ تاہم ،کچھ معامالت میں ،آپ
کو باہر واقع بیت الخالء کا استعامل کرنا پڑ سکتا ہے۔
●متام وقفوں کے لئے آپ کو ٹیسٹ روم چھوڑنا الزمی ہے۔ آپ کے
رخصت ہونے اور دوبارہ داخل ہونے پر آپ کی شناخت کی جانچ
کی جائے گی۔

آپ کا ٹیسٹ ختم کرنا

●ٹیسٹ ختم کرنے کے بعد ،ٹیسٹ کے منتظم کی توجہ حاصل کرنے
کے لئے آپ کو اپنا ہاتھ اٹھانا الزمی ہے۔ ٹیسٹ کا منتظم آپ کے ورک
اسٹیشن پر آئے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ
مناسب طور پر ختم ہوگیا ہے۔
●آپ کو ٹیسٹ روم سے باہر لے جایا جائے گا ،اور جب آپ ٹیسٹ روم
سے رخصت ہوں گے تو آپ کی شناخت کی الیکٹرانک طور پر جانچ کی
جائے گی۔
●آپ کو طباعت شدہ تصدیق فراہم کی جائے گی کہ آپ نے ٹیسٹ
مکمل کر لیا ہے۔
●ایک مرتبہ اس کے مکمل ہو جانے کے بعد ،آپ اپنے متام ذاتی سامان
ذخیرہ کی سہولیات سے لے سکتے ہیں اور وہاں سے رخصت ہونے کے
قابل ہو سکتے ہیں۔

 Lauren Rolwingکے ذریعہ وضاحت
11

آپ کے ٹیسٹ کے بعد
آپ کے اسکور کی رپورٹ موصول کرنا

 Pearsonکا مقصد آپ کے ٹیسٹ کی تاریخ کے پانچ کاروباری دنوں کے اندر نتائج فراہم کرنا ہے۔ آپ کے ٹیسٹ کے بعد ،آپ کو ایک ای میل موصول ہوگا
جس میں آپ کو یہ اطالع دی جائے گی کہ آپ کے اسکور کی رپورٹ تیار ہے۔
●آپ کے اسکور کی رپورٹ کو  PDFفارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور بذریعہ برطانیہ حکومت کے ذریعہ ہامرے آن الئن پلیٹ فارم کے ذریعہ
 SELTمنفرد حوالہ منرب ( )URNکے ذریعہ تصدیق کی جائے گی جسے آپ اپنی درخواست پر فراہم کرتے ہیں۔
●ہم کسی بھی طباعت شدہ اسکور رپورٹس کی تصدیق یا اجازت نہیں دیتے ہیں۔
●آپ کے اسکور کی رپورٹ آپ کے ٹیسٹ لینے کی تاریخ سے دو سالوں تک موزوں ہے۔
اگر آپ کو اپنے اسکور کی رپورٹ موصول نہیں ہوتی ہے تو:

●اگر ٹیسٹ لینے کے بعد سے لے کر پانچ کاروباری دن یا اس سے کم گزر چکے ہیں تو ،ہم ازراہ کرم آپ سے صرب سے انتظار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
جب آپ کا اسکور جاری کئے جانے کے لئے تیار ہوگا تو آپ کو ایک ای میل موصول ہوگا۔
●اگر آپ کے ٹیسٹ لینے کے بعد سے پانچ کاروباری دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو ،ہم آپ سے اپنے جنک یا اسپیم فولڈرز کو چیک کرنے کی تجویز
کرتے ہیں کیونکہ ای میل وہاں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے ،اور آپ کو  PTEکی طرف سے کوئی رابطہ موصول نہیں ہوا ہے تو ،براہ کرم یہاں فارم پُر
کریں اور ہامری کسٹمر رسوس ٹیم مزید تفتیش کرے گیpearsonpte.com/contact-us/ :

آپ کے اسکور کی رپورٹ دیکھنا
 .1اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کریں  pearsonpte.comپر
 .2منتخب کریں ’( ‘View Scoreاسکور دیکھیں) ۔
 .3آپ کے ( Score Reportاسکور کی رپورٹ) اسکرین پر ڈسپلے کی جائے گی۔
 .4رپورٹ کی ایک نقل محفوط کرنے کے لئے( PDF’ ،پی ڈی ایف) ڈاؤن لوڈ کریں‘ بٹن پر کلک کریں۔
●آپ کے اسکور کی رپورٹ آپ کے ٹیسٹ لینے کی تاریخ سے دو سالوں تک موزوں ہے۔ اس کے بعد ،آپ اپنے نتیجہ تک رسائی حاصل کرنے کے قابل
نہیں ہوں گے۔
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 کے ذریعہ وضاحتDavide Bonnazi
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آپ کے اسکور کی رپورٹ سمجھنا
آپ کے اسکور کی رپورٹ

ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد ایک رپورٹ موصول ہوگی جس میں یہ ظاہر ہوگا کہ آیا آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام۔

 SELT URNمنرب
آپ کو یہ منرب اپنے ویزا درخواست
فارم پر فراہم کرنا چاہئے تاکہ برطانیہ
حکومت آپ کے نتیجہ تک رسائی
حاصل کر سکے۔

براہ کرم نوٹ کریں:
●اسکور رپورٹ کی پیشکش (اوپر) موجودہ اسکور کی رپورٹس سے مختلف ہو سکتی ہے۔
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دوبارہ لینا اور دوبارہ اسکور

دوبارہ لینے کی پالیسی
●جیسے ہی آپ کے گزشتہ ٹیسٹ سے رپورٹ دستیاب ہوتی ہے آپ اپنا اگال ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں۔ براہ کرم انتظار کو نظرانداز کرنے کے لئے
نیا اکاؤنٹ تخلیق نہ کریں کیونکہ اس سے مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔
●آپ اپنی گزشتہ کوشش کے پانچ دن بعد ٹیسٹ کی تاریخ بک کر سکتے ہیں۔
●آپ ایک وقت میں رصف ایک ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں۔
●آپ کا اگال اپوائنٹمنٹ چھ ماہ کے اندر ہونا الزمی ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو ،آپ دو سال کے اندر دوبارہ ٹیسٹ نہیں لے سکتے ہیں۔
دوبارہ اسکور کی درخواست کرنا
 PTEہوم ایک کمپیوٹر-اسکورڈ ٹیسٹ ہے؛ ل ٰہذا ،آپ کے مجموعی نتیجہ کے تبدیل ہونے کا امکان بہت کم ہے۔
●آپ کا نتیجہ تبدیل ہونے کے کم امکان کی صورت میں ،دوبارہ اسکور کی فیس مکمل طور پر ری فنڈ کر دی جائے گی۔
●اگر آپ کا نتیجہ تبدیل ہوتا ہے تو ،یہ آپ کے پچھلے نتیجہ کی جگہ لے لے گا اور نئے اسکور کی عکاسی کرنے کے لئے آپ کی اصل اسکور رپورٹ
دوبارہ جاری کی جائے گی۔
●آپ فی ٹیسٹ رجسٹریشن رصف ایک مرتبہ دوبارہ اسکور کی درخواست کر سکتے ہیں۔
●آپ رصف اپنے سب سے حالیہ  PTEہوم ٹیسٹ کے دوبارہ اسکور کی درخواست کر سکتے ہیں۔
●اگر آپ پہلے سے ہی کوئی اور ٹیسٹ شیڈول کر چکے ہیں تو آپ دوبارہ اسکور کی درخواست نہیں کر سکتے ہیں۔
●ایک دوبارہ اسکور کی درخواست کرنے کے لئے ،آپ کو اپنی اسکور رپورٹ دستیاب کئے جانے کے  14دن کے اندر ہامری کسٹمر رسوسز ٹیم کو کال کرنا
الزمی ہے۔ دوبارہ اسکورز کے لئے فیس اس ٹیم کی طرف سے دستیاب ہے۔ '( 'Retake or request a rescoreدوبارہ لیں یا ایک دوبارہ اسکور
کی درخواست کریں) کے تحت فون منرب  pearsonpte.com/contact-us/پر حاصل کیا جا سکتا ہے ۔

کے ذریعہ وضاحت Dan Matutina

رابطہ کی تفصیالت
●اکرث پوچھے گئے سواالت کے لئے ،یا اگر آپ کو اپنے ٹیسٹ کے بارے میں کوئی انکوائری ہے تو ،براہ کرم یہاں ہم سے رابطہ کریں صفحہ
پر جائیں/pearsonpte.com/contact-us :
15

 PTEہوم ٹیسٹ لینے والے رشائط
و ضوابط
 )1عمومی

A.یہ رشائط و ضوابط (’ PTEہوم ٹیسٹ لینے والی رشائط و ضوابط)
 Pearsonایجوکیشن ملیٹڈ (’’’’ ،‘‘Pearsonہم‘‘’’ ،ہامرا‘‘ یا ’’ہم‘‘)

کے درمیان معاہدے میں شامل ہو چکی ہیں اور اس کا حصہ بن
چکی ہیں اور ایک امیدوار (’’امیدوار‘‘’’ ،آپ‘‘ یا ’’آپ کا‘‘) جس نے
 Pearsonٹیسٹ برائے انگریزی اکادمی (’’ PTEہوم‘‘) میں ہامرے
ساتھ یا ہامری ایک ملحق کمپنی کے ساتھ دنیا بھر میں اندراج کیا
ہے۔ ہم وقت وقت پر  PTEہوم ٹیسٹ لینے والی رشائط و ضوابط
میں تبدیلی یا ترمیم کر سکتے ہیں۔ جب آپ آیا فون پر یا آن الئن
 PTEہوم رجسٹریشن کا عمل مکمل کرتے ہیں تو امیدواروں کو
 PTEہوم ٹیسٹ لینے والی رشائط و ضوابط سے الزمی طور پر
متفق ہونا ہوگا۔
 PTEB.ہوم ٹیسٹ لینے والی یہ رشائط و ضوابط اور  PTEہوم
ٹیسٹ لینے والی ہینڈ بک (’دی ہینڈ بک‘) ہامرے اور امیدوار کے
درمیان پورا معاہدہ طے کرتی ہیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے
 Pearsonیا اس کی جانب سے بنائے گئے یا دیئے گئے یا کسی
بھی بیان ،وعدے ،منائندگی ،یقین دہانی یا ضامنت پر انحصار نہیں
کیا ہے جو ان  PTEہوم ٹیسٹ لینے والی رشائط و ضوابط یا ہینڈ
بک میں درج نہیں ہیں۔

 PTE )2ٹیسٹ لینے والی ہینڈ بک
A.ہینڈ بک  PTEہوم پر اطالق ہونے والی رشائط و ضوابط کی
تفصیالت پر مشتمل ہے۔ جب آپ  PTEہوم لینے کے لئے
اپوائنٹمنٹ شیڈول کرتے ہیں تو ،آپ سے اس بات کی تصدیق کرنے
کے لئے کہا جائے گا کہ آپ نے ہینڈ بک کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔
B.آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ ہینڈ بک کے سیکشن ’’ٹیسٹ کے
دن‘‘ کے حصہ میں دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو،
ٹیسٹ کے مرکز کے ذریعہ اس کی اطالع  Pearsonکو دی جا
سکتی ہے اور بشمول  PTEہوم ٹیسٹ ،یا ٹیسٹ کے نتائج کو غلط
قرار دینے کے لئے ٹیسٹ کے مرکز میں داخلہ سے انکار لیکن اس
تک محدود نہیں ،یا ٹیسٹ کے نتائج کو کالعدم قرار دینا ،ہم قدم
اٹھا سکتے ہیں۔
 )3رازداری
A.رجسٹریشن ،شیڈولنگ اور ٹیسٹ لینے کے عمل کے دوران متام
مراحل پر  Pearsonآپ سے اور آپ کے بارے میں ذاتی ڈیٹا
اکٹھا کرے گا۔ آپ کا متام ذاتی ڈیٹا ایک محفوظ طریقہ سے اکٹھا،
منتقل اور ذخیرہ کیا جائے گا اور رصف رازداری کے بیان میں بیان
کردہ مقاصد کے لئے استعامل کیا جائے گا جسے ہامری ویب سائٹ
 pearsonpte.com/privacy-policyپر دیکھا جا سکتا ہے۔
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 )4رازداری

A.امیدوار ٹیسٹنگ کے مرکز سے ٹیسٹ کی اشیاء اور جوابات کی
نقول کو نہیں ہٹا سکتے ہیں یا اپنے ٹیسٹ سے کوئی آئٹمز یا
جوابات دورسوں کے ساتھ شیرئ نہیں کر سکتے ہیں؛ اس میں ٹیسٹ
کی اشیاء کے غیر تجارتی استعامل پر پابندی اور مطالعاتی رہنام یا
مشق کے سیشنوں میں جوابات شامل ہیں۔
 )5منسوخی کی پالیسی
A.آپ  PTEہوم ٹیسٹ لینے والی ہینڈ بک میں طے شدہ پالیسی کے
مطابق اپنے ٹیسٹ کو منسوخ اور  /یا دوبارہ تشکیل دے سکتے
ہیں۔
B.اگر  Pearsonکی معقول رائے میں ،آپ کے ٹیسٹ لینے کی
وجوہات حقیقی اور نیک نیتی پر مبنی نہیں ہیں تو  Pearsonآپ
کا ٹیسٹ اور  PTEہوم کے ساتھ اندراج منسوخ کر سکتا ہے۔ آپ کا
واحد انسداد رقوم کا ری فنڈ ہے جس کی ادائیگی آپ نے منسوخ
کردہ ٹیسٹ کے لئے کی ہے۔
 PearsonC.کے قابو سے باہر کے حاالت کی صورت میں ،مخترص
اطالع پر ،بشمول کسی بھی ماورائے تدبیر واقعہ کےPearson ،
اضافی طور پر آپ کے ٹیسٹ کو منسوخ کر سکتا ہے اور/یا اپنی
صوابدید پر آپ کے ٹیسٹ کو اور کسی مختلف ٹیسٹ کے مرکز
کے ساتھ دوبارہ تشکیل دے سکتا ہے۔ آپ کا واحد انسداد آپ کے
اختیار میں رقم کا ری فنڈ یا دوبارہ شیڈول کردہ ٹیسٹ ہے۔
 )6ذمہ داری کی حدود
 PearsonA.اپنی الپرواہی یا اپنے مالزمین یا ایجنٹوں کی وجہ سے
یا فرضی غلط بیانی کی وجہ سے موت یا ذاتی چوٹ کے لئے اپنی
ذمہ داری کو محدود یا خارج نہیں کرتا ہے۔
B.مندرجہ باال پیراگراف  )a( 6سے مرشوط ،اور قابل اطالق قانون کے
لحاظ سے مکمل حد تک Pearson ،کی ان باتوں کے لئے کسی
بھی حالت میں آپ کے حق میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی ،آیا
معاہدے میں ،دیوانی جرمانہ (بشمول غفلت) یا بہر صورت ہو؛ ()i
کاروبار کا کوئی نقصان ،نفع یا موقع سے محروم ہونا یا پیئیرسن کے
کاموں یا  PTEہوم سے متعلق آپ کے ٹیسٹ یا غلطی کے نتیجہ
میں آپ کے ذریعہ ہونے والے بالواسطہ یا اس کے نتیجہ میں ہونے
واال نقصان؛ یا ( )iiٹیسٹ کے مرکز ،اس کے مالزمین یا ایجنٹوں کے
ذریعہ یا اس کی طرف سے کوئی بھی عمل یا فرو گذاشت۔
C.آپ کے ذریعہ ہونے والے کسی بھی اور دورسے متام اخراجات یا
نقصانات کے سلسلہ میں  Pearsonکی آپ پر مکمل ذمہ داری
متعلقہ ٹیسٹ کے سلسلہ میں  Pearsonکو آپ کی ادا کردہ
رقم سے زیادہ نہیں ہوں گے ،جب تک کہ قانون کے ذریعہ اس کی
رضورت نہ ہو۔

D.ہامرے کارکردگی میں ناکام ہونے یا پی  PTEفراہم کرنے کے سلسلہ آسٹریلیائی صارفین کے قانون کے تحت کسی بھی دعوے کو مندرجہ ذیل
پر خطاب کیا جائے گا:
میں ہامری ذمہ داریوں میں سے کسی کی کارکردگی میں تاخیر کی
صورت میں جو ہامرے معقول قابو سے باہر کے حاالت کی وجہ
Pearson Australia Group Pty Ltd
سے واقع ہوا ہو ،ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے معقول
707 Collins Street, Melbourne, VIC 3008
مدت میں توسیع کے حقدار ہوں گے۔
Australia
 )7عام دفعات
 Pearsonآپ کے رازداری کے حقوق کے سلسلہ میں رازداری کے ایکٹ
A.یہ رشائط و ضوابط ،کوئی تصدیق جو ہم آپ کو آپ کے رجسٹریشن  )Cth( 1988کی تعمیل کرتا ہے۔ آپ کا ڈیٹا آسٹریلیا سے باہر برطانیہ،
امریکہ ،فلپائن اور کسی بھی دورسے ایسے دائرہ کار میں برآمد کیا جائے
اور ہینڈ بک کے مشموالت کے سلسلہ میں بھیجتے ہیں اس میں
گا جسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اسکورز موصول کرنے کے لئے نامزد کریں گے،
 Pearson PTEہوم کے سلسلہ میں ہامرے اور امیدوار کے
لیکن متام برآمدات رازداری کے ایکٹ  )Cth( 1988کی دفعات کے مطابق
درمیان پورا معاہدہ ہوتا ہے۔ ہم وقت وقت پر ان  PTEہوم ٹیسٹ
ہیں۔
لینے والی رشائط و ضوابط میں نظرثانی کر سکتے ہیں۔ آپ نے
ہمیں جو رابطہ ای میل پتہ فراہم کیا ہے اس پر ای میل کے ذریعہ ان رشائط و ضوابط پر ریاست وکٹوریہ کے قوانین کے لحاظ سے حکمرانی
کوئی مادی تبدیلی کو آپ کے علم میں الیا جائے گا۔
کی جائے گی۔
B.اگر ان میں سے کسی بھی  PTEہوم ٹیسٹ لینے والی رشائط و
ہانگ کانگ
ضوابط کو کسی بھی مجاز اتھارٹی کے ذریعہ کسی بھی حد تک نا
 Pearsonذاتی ڈیٹا (رازداری) فرمان ( Capکی تعمیل کرتا ہے۔ )486
جائز ،غیر قانونی یا ناقابل عمل متعین کیا جاتا ہے تو ،اس طرح کی
( )”the “PDPOآپ کے ذاتی ڈیٹا کے جمع ،استعامل ،منتقلی اور ذخیرہ
اصطالح ،حالت یا فراہمی کو اس حد تک باقی رشائط ،ضوابط اور
کے سلسلہ میں۔ اس طرح کا کوئی بھی ذاتی ڈیٹا  Pearsonکے دیگر
دفعات سے الگ کردیا جائے گا جو قانون کے ذریعہ اجازت
دفاتر یا ہانگ کانگ سے باہر  Pearsonسے وابستہ دفاتر کے ذریعہ قابل
دی جانے والی مکمل حد تک درست رہے گا۔
C.اگر ہم ان میں سے کسی بھی  PTEہوم ٹیسٹ لینے والی رشائط و رسائی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کا ذاتی ڈیٹا ہانگ کانگ
ضوابط کے تحت آپ کی کسی بھی ذمہ داری کی سخت کارکردگی میں یکساں یا اسی طرح کی سطح تک محفوظ نہ ہو۔  PTEہوم کے لئے
رجسٹر کرکے ،آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا ذاتی ڈیٹا ہانگ کانگ سے باہر
پر ارصار کرنے میں ناکام رہتے ہیں ،یا اگر ہم ان حقوق یا انسداد
کی جگہوں پر منتقل ہو سکتا ہے۔ کچھ ذاتی ڈیٹا کو بھی ہانگ کانگ کے
جن کے ہم مستحق ہیں ان میں سے کسی کو استعامل کرنے میں
حکام Pearson ،کے آڈیٹرز ،ہامرے بیمہ دہندگان یا ہامرے بینکروں کو
ناکام ہو جاتے ہیں تو ،اس سے ایسے حقوق یا انسداد میں چھوٹ
اکاؤنٹنگ یا تعمیل کے مقاصد کے لئے منتقل کرنے کی رضورت ہو سکتی
قائم نہیں ہوگی اور ایسی ذمہ داریوں کی تعمیل سے آپ کو آزاد
نہیں کرے گا۔ ہامری کسی بھی عدم تعمیل کے تعلق سے چھوٹ ہے۔ آپ مذکورہ شق  3میں بیان کردہ  Pearsonکے ذاتی معلومات
جمع کرنے کے بیان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں( ،اور جو
بعد میں ہونے والی کسی بھی عدم تعمیل میں چھوٹ کو قائم
 www.pearsonpte.com/privacyپر چینی زبان میں
نہیں کرے گی۔
بھی دستیاب ہے اور تصدیق کریں کہ آپ نے اس کو پڑھ ،سمجھ
D.ما سوائے اس کے جہاں دورسی صورت میں وضاحت کی گئی ہو،
اور اس سے اقرار کر لیا ہے۔مذکورہ باال شق  )d(7کے متبادل کے
ان رشائط و ضوابط اور  PTEکے سلسلہ میں ہامرے درمیان
طور پر ،ان رشائط و ضوابط پر ہانگ کانگ کے مخصوص انتظامیہ
معاہدے کی ترشیح  Englandاور  Walesکے قوانین کے
عالقہ کے قوانین کے ذریعہ تشکیل اور حکمرانی کی جائے گی۔
مطابق کی جائے گی۔
چینی مینلینڈ

ضمنی رشائط و ضوابط

 Pearsonذاتی ڈیٹا سے متعلق قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرتا ہے۔
اس طرح کا کوئی بھی ذاتی ڈیٹا  Pearsonکے دیگر دفاتر یا چینی مینلینڈ
اگر آپ مندرجہ ذیل ماملک یا خطوں میں امتحان لینے کے لئے رجسٹر ہوئے سے باہر  Pearsonسے وابستہ دفاتر کے ذریعہ قابل رسائی ہو سکتا ہے۔
ہیں تو ،ذیل میں درج مناسب ضمنی رشائط کا بھی اطالق ہوگا (اور رشائط و اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کا ذاتی ڈیٹا چینی مینلینڈ میں یکساں یا اسی
ضوابط میں کسی بھی متضاد اصطالح کا خامتہ ہو جائے گا)۔
طرح کی سطح تک محفوظ نہ ہو۔  PTEہوم کے لئے رجسٹر کرکے ،آپ
اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا ذاتی ڈیٹا چینی مینلینڈ سے باہر کی جگہوں پر
آسٹریلیا
منتقل ہو سکتا ہے۔ کچھ ذاتی ڈیٹا کو بھی حکام Pearson ،کے آڈیٹرز،
ہامرے بیمہ دہندگان یا ہامرے بینکروں کو اکاؤنٹنگ یا تعمیل کے مقاصد
ہامری امتحان کی ترقی اور اسکورنگ کی خدمات ضامنتوں کے ساتھ آتی
ہیں جن کو آسٹریلیائی صارف قانون کے تحت خارج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے لئے منتقل کرنے کی رضورت ہو سکتی ہے۔ آپ مذکورہ شق  3میں بیان
کسی دورسے معقول ،متوقع نقصان یا تباہی کے لئے کسی بڑی ناکامی اور کردہ  Pearsonکے ذاتی معلومات جمع کرنے کے بیان تک رسائی حاصل
معاوضے کے لئے دوبارہ ٹیسٹ یا ری فنڈ کے مستحق ہیں (رشائط و ضوابط کر سکتے ہیں( ،اور جو  www.pearsonpte.com/privacyپر چینی
میں ہامری ذمہ داری کی حدود سے مرشوط)۔ اگر امتحان قابل قبول معیار زبان میں بھی دستیاب ہے اور تصدیق کریں کہ آپ نے اس کو پڑھ ،سمجھ
اور اس سے اقرار کر لیا ہے۔
پر ناکام رہتا ہے اور ناکامی کسی بڑی ناکامی کے مرتادف نہیں ہے تو آپ
دوبارہ ٹیسٹ یا ری فنڈ کے بھی حقدار ہیں۔
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