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"م� ن� پناہ گزیں ےک یل�
ی
یور� اتحاد ) (EUیم�
پ
درخواست یک ہ�ے – یم�ا دعوی
کونسا ملک دیکےھ گا؟"

A
ضابطــہ ) (EUنمـ بـر  (REGULATION (EU) No) 604/2013یک دفعہ ) 4 (ARTICLEیک تعمیل
مــں درخواســت بـ ئ
ـرا� بـ ی ن
ـں االقوامــی تحفــظ ےک ضابطــۂ ڈبلــن )(DUBLIN REGULATION
ی
ےس متعلــق معلومات
1

آپ ن� ہــم ےس تحفــظ مانــگا �ہ ــے کیونکــہ آپ سـ ت
ـمجھ� ہـ یـں کــہ ظلــم ،جنــگ یــا سـ ی ن
ـنگ�
ض�ر ےک خطــرے یک وجــہ ےس آپ اپنــا ملــک چھــوڑ ن� پــر مجبــور ہــو ئ� ہـ یـں۔ قانونـاً اےس
'درخواســت بـر ئا� بـ ی ن
ـ� االقوامــی تحفــظ' کہــا جاتــا �ہ ــے اور آپ – 'درخواســت دہنــدہ' ہـ یـں۔
تحفــظ طلــب کــر ن� واےل لوگــوں کــو اکـ ثـر 'طالبـ ی ن
ـ� پنــاہ' کہــا جاتــا �ہ ــے۔
یــہ حقیقــت کــہ آپ ن� یہــاں پنــاہ طلــب یک �ہ ــے اس یک ضمانــت نہـ یـں �ہ ــے کــہ ہــم آپ
گ
یک درخواســت یک جانــچ یہــاں کریــں �۔ آپ یک درخواســت یک جانــچ کــر ن� واےل ملــک کا
کارروا� ےک ذر�ــے کیــا جـ ئ
ئ
تعـ ی ن
ـا� گا جــو ضابطــۂ 'ڈبلــن' )('Dublin' Regulation
ـں ایــک
ی
ن
ـور� وفــاق ےک قانــون ےک تحــت مقــرر یک گـ ئـی �ہ ــے۔ اس قانــون ےک مطابــق
کہــا� واےل یـ پ
رصف ایــک ملــک آپ یک درخواســت یک جانــچ ےک لـ یـے ذمــہ دار �ہ ــے۔
اس قانــون کا اطــاق ایــک پــورے جغرافیـ ئ
ـا� خــے پــر ہوتــا �ہ ــے جــس مـ یـں  32ممالــک
شــامل ہـ یـں۔ اس پرچــۂ معلومــات ےک مقصــد ےس ہــم ان 32ممالــک کــو 'ڈبلــن ممالــک'
)'('Dublin countriesکہــہ ر�ہ ــے ہـ یـں۔

اگــر اس پرچــۂ معلومــات مـ یـں کـ ئ
ت
ـمجھ� ہــوں
ـو� ایــی بــات ہــو جــو آپ نــہ سـ
تــو ب ـراہ کــرم ہمــارے ذمــہ داران ےس پوچھـ یـں۔
اس ےس پہــے کــہ پنــاہ ےک لـ یـے آپ یک درخواســت پــر غــور کیــا جــا ســے ہمـ یـں یــہ ےط کــر ن�
یک ض�ورت �ہ ــے کــہ کیــا ہــم اس یک جانــچ کــر ن� ےک ذمــہ دار ہـ یـں یــا کـ ئ
ـو� اور ملــک ذمــہ
دار �ہ ــے – اےس ہــم 'ڈبلــن طریقــۂ کار' کہـ تـے ہـ یـں۔ ڈبلــن طریقــۂ کار کا کـ ئ
ـو� رسوکار پنــاہ ےک

لـ یـے آپ یک درخواســت ےک ســبب ےس نہـ یـں ہــوگا۔ اس کا تعلــق رصف اس ســوال ےس ہــوگا
کــہ آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ کا فیصلــہ کــر ن� ےک لـ یـے کــون ســا ملــک ذمــہ دار �ہ ــے۔
موجــودہ پرچــۂ معلومــات رصف معلومــات ےک مقاصــد ےس �ہ ــے۔ اس کا مقصــد درخراســت دہنــدگان کــو ڈبلــن طریقــۂ
کار ےک بــارے مـ یـں متعلــق معلومــات ےکہم ـراہ بـ ی ن
ـں االقوامــی تحفــظ فراہــم کرنــا �ہ ــے۔ یــہ ا پ�ـ نـے آپ مـ یـں حقــوق یــا
ن
نہــں کرتــا۔ ڈبلــن طریقــۂ کار) (Dublin procedureےک تحــت ریاســتوں اور افــراد ےک
قانــو� فرائــض تخلیق/عائــد ی
حقــوق اور فرائــض وہــی ہـ یـں جــو ضابطــہ  (EU) 604/2013مـ یـں درج ہـ یـں۔
یور� اتحاد )2014 (European Union
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ـور� اتحــاد ےک  82ممالــک (آسـ ٹـریا ) ،(ATبیلجیئــم ) ،(BEبلغاریــہ )،(BG
ڈبلــن ممالــک مـ یـں یـ پ
قــرص ) ،(CYچیــک جمہوریــہ ) ،(CZڈنمــارک ) ،(DKاســٹونیا ) ،(EEفــن لینــڈ
کروشــیا ) ،(HRب
ن
) ،(FIفرانــس ) ،(FRجرمــی ) ،(DEیونــان ) ،(ELہنگــری ) ،(HUآئرلینــڈ ) ،(IEاٹــی) ،(ITلیٹویــا )،(LV
لتھوانیــا ) ،(LTلگزمـ بـرگ ) ،(LXمالٹــا ) ،(MTنیدرلینــڈز ) ،(NLپولینڈ ) ،(PLپرتــگال) ،(PTرومانیا)،(RO
ســلوواکیا ) ،(SKســلوینیا ) ،(SIاسـ ی ن
ـپ� ) ،(ESســویڈن ) ،(SEمملکــت متحــدہ ) )(UKاور ان ےک عــاوہ
ٹ
ز
ضابطــۂ ڈبلــن ےس "وابســتہ" چــار ممالــک (نــاروے ) ،(NOآئــس لینــڈ ) ،(ISســوئ�ر لینــڈ) (CHاور
لیخٹنسـ ی ن
ـٹ�) )(LIشــامل ہـ یـں۔

گ
˝ یــہ ےط کــر ن� مـ یـں کتنــا وقــت لــے گا کــہ کــون ســا ملــک یم�ی
درخواســت پــر غــور کــرے گا؟ ˝
گ
ن
˝ یم�ی درخواست یک جانچ یک� جا� ےس پہےل کتنا وقت ل� گا؟ ˝

اگــر ہمــارے ذمــہ داران یــہ ےط کــر ت� ہـ یـں کــہ ہــم آپ یک درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ کا
فیصلــہ کــر ن� ےک ذمــہ دار ہـ یـں تــو اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ آپ اس ملــک مـ یـں رہ سـ ت
ـک�
ہـ یـں اور اپـ نـی درخواســت یک جانــچ یہــاں کــروا سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ تــب آپ یک درخواســت یک
ئ گ
ئ
ـا� �۔
کارروا� فــوراً �ش وع ہــو جـ
جانــچ یک

اگــر ہــم یــہ ےط کریــں کــہ کـ ئ
ـو� اور ملــک آپ یک درخواســت یک جانــچ ےک لـ یـے ذمــہ دار
گ
بھی�ـ نـے یک کوشــش کریــں � تاکــہ
�ہ ــے تــو ہــم آپ کــو جلــد از جلــد اس ملــک مـ یـں ج
آپ یک درخواســت پــر وہــاں غــور ہــو ســے۔ ڈبلــن طریقــۂ کار یک کل مــدت اس ملــک
مـ یـں آپ کــو منتقــل کــے جـ ن
ـا� تــک عــام حــاالت مـ یـں 11مــاہ تــک یک ہــو سـ ت
ـک� �ہ ــے۔
ی
ئ گ
ئ
پھــر آپ یک درخواســت بـرا� پنــاہ یک جانــچ اس ذمــہ دار ملــک مـ یـں یک جــا� �۔ اگــر آپ
چھ�ـ تـے ہـ یـں ،آپ کــو قیــد ہــو جـ ت
ـا� �ہ ــے یــا آپ کــو حراســت مـ یـں ےل لیــا
ذمــہ داران ےس پ
ت
جاتــا �ہ ــے یــا آپ منتقــی ےک فیصــے ےک خــاف اپیــل کــر � ہـ یـں تــو وقــت یک یــہ مــدت
ـک� �ہ ــے۔ اگــر آپ کــو ان مـ یـں ےس کـ ئ
مختلــف ہــو سـ ت
ـو� حالــت درپیــش ہــو تــو آپ کــو
مخصــوص معلومــات دی جائـ یـں گ� جــن مـ یـں آپ کــو یــہ بتایــا جـ ئ
ـا� گا کــہ وقــت یک
کــس مــدت کا اطــاق آپ پــر ہوتــا �ہ ــے۔ اگــر آپ کــو حراســت مـ یـں لیــا جاتــا �ہ ــے تــو آپ
کــو حراســت ےک اســباب اور آپ کــو دســتیاب قانـ ن
ـو� چــارہ جوئیــوں ےک بــارے مـ یـں
مطلــع کیــا جـ ئ
ـا� گا۔
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˝ یم�ی درخواست ےک ل� ذمہ دار ملک کا ی ن
تع� یک�ےس کیا جاتا ہ�ے؟ ˝
ی
قانــون مـ یـں اس ےک کـ ئـی اســباب درج ہـ یـں کــہ کـ ئ
ـو� ملــک
آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار کیــوں ہــو ســکتا
�ہ ــے۔ ان اســباب یک اہمیــت یک ترتیــب ےک اعتبــار ےس قانــون
ان پــر غــور کرتــا �ہ ــے جــن کا آغــاز اس ےس ہوتــا �ہ ــے کــہ کیــا
اس ڈبلــن ملــک مـ یـں آپ ےک خانــدان کا کـ ئ
ـو� فــرد موجــود
�ہ ــے ،کیــا آپ کــو اب یــا مـ ض
ـا� مـ یـں کــی ڈبلــن ملــک ن�
وی ـزا یــا اقامـ تـی اجــازت نامــہ جــاری کیــا تھــا یــا کیــا آپ
ن� قانـ ن
ـو� طــور پــر یــا ب� ضابطــہ طــور پــر کــی ڈبلــن
ملــک کا یــا اس ےس گــزر ت� ہــو ئ� ســفر کیــا �ہ ــے۔
اگــر کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں آپ ےک خانــدان
کا کـ ئ
ـو� فــرد �ہ ــے تــو اس یک جلــد از جلــد اطــاع دینــا
آپ ےک لـ یـے �ض وری �ہ ــے۔ اگــر آپ ےک شــوہر ،بیــوی یــا
ن
لــے درخواســت دی �ہ ــے یــا اےس کــی
ــے � پنــاہ ےک ی
ب� چ
ـ� بـ ی ن
دورسے ڈبلــن ملــک مـ ی ن
ـ� االقوامــی پنــاہ منظــور
یک گـ ئـی �ہ ــے تــو وہ ملــک آپ یک درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ یک
جانــچ کا ذمــہ دار ہــو ســکتا �ہ ــے۔

©iStockphoto / Joe Gough

اگــر ضابطــۂ ڈبلــن مـ یـں تحریــر معیــار ےک تحــت اس طــرح یک جانــچ ہمــاری ذمــہ داری
نــہ ہــو تــو بھــی ہــم آپ یک درخواســت یک جانــچ کا فیصلــہ کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اگــر یــہ
ثابــت ہــو جـ ئ
ـا� کــہ کــی ملــک مـ یـں آپ ےک انسـ ن
ـا� حقــوق یک خــاف ورزی ہــو سـ ت
ـک�
گ
�ہ ــے تــو ہــم آپ کــو وہــاں نہـ یـں بھیجـ یـں �۔
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نہ� جانا چاہتا تو کیا ہوگا؟˝
˝ اگر یم� کیس دورسے ملک یم� ی
بھ�ــے جـ ن
ن
ـا� ےس
آپ ےک لـ یـے یــہ کہــے کا امــکان �ہ ــے کــہ آپ دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں ی ج
ـام� اس فیصــے پــر ت
اتفــاق نہـ یـں کــر ت� اور آپ کــی عدالــت یــا ٹرائیبونــل ےک سـ ن
اع�اض
کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ آپ اپـ نـی اپیــل یــا جائــزے کا فیصلــہ ہــو ن� تــک اس ملــک مـ یـں ر�ہ ـ نـے
یک درخواســت بھــی کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
اگــر آپ اپـ نـی درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ ےس دســت بــردار ہــو کــر اور کــی دیگــر ڈبلــن
ملــک مـ یـں جـ ت
ـا� ہـ یـں تــو آپ ےک اس ملــک یــا ذمــہ دار ملــک مـ یـں دوبــارہ منتقــل کــر
د� جـ ن
ـا� کا امــکان �ہ ــے۔
ی
اس لـ یـے یــہ �ض وری �ہ ــے کــہ جــب آپ پنــاہ ےک لـ یـے درخواســت دے دیــں تــو آپ اس
وقــت تــک یہــاں رہـ یـں جــب تــک ہــم یــہ فیصلــہ نــہ کــر دیــں کــہ آپ یک درخواســت
ـرا� پنــاہ یک جانــچ کا ذمــہ دار کــون �ہ ــے اور /یــا آپ یک درخواســت بـ ئ
بـ ئ
ـرا� پنــاہ یک
جانــچ اس ملــک مـ یـں کرنــا۔

ت
ـمجھ� ہـ یـں کــہ اس کا امــکان �ہ ــے
بـراہ کــرم اس ےس آگاہ رہـ یـں کــہ اگــر ہــم یــہ سـ
گ
گ
ت
کــہ آپ بھــاگ جائـ یـں � یــا ہــم ےس چھــپ جائـ یـں � کیونکــہ آپ نہـ یـں چا�ہ ــے کــہ
ہــم آپ کــو دورسے ملــک مـ یـں بھیجـ یـں تــو آپ کــو حراســت (کــی بنــد مرکــز)
گ
مـ یـں رکھــا جــا ســکتا �ہ ــے۔ اگــر ایســا ہــوا تــو آپ کــو قانـ ن
ـو� نمائنــد� کا حــق ہــوگا
گ
اور ہــم آپ کــو آپ ےک دیگــر حقــوق ےس بھــی مطلــع کریــں � جــن مـ یـں آپ یک
حراســت ےک خــاف اپیــل کا حــق بھــی شــامل �ہ ــے۔
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د�نے کے یل�ے کیوں کہا جا رہا ہ�ے؟"
"مجھ سے پا�نے نشان انگشت ی

جــب آپ درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ داخــل کــر ت� ہـ یـں تــو اگــر آپ یک عمــر  14ســال یــا
اس ےس زیــادہ �ہ ــے تــو آپ ےک نشــان انگشــت ےل کــر 'یوروڈیــک' )' ('Eurodacکہـ ن
ـا�
واےل نشــان انگشــت ذخـ یـرۂ معلومــات کــو ارســال کیــا جـ ئ
ـا� گا۔ آپ کــو اس طریقــۂ کار
مـ یـں الزمـاً تعــاون کرنــا چا�ہ ـ یـے  -نشــان انگشــت دینــا آپ ےک لـ یـے قانونـاً الزمــی �ہ ــے۔
اگــر آپ کا نشــان انگشــت ا�چ ــے معیــار کا نہـ یـں �ہ ــے جــس مـ یـں یــہ بــات بھــی شــامل �ہ ــے
کــہ آپ ن� جــان بوجــھ کــر اپـ نـی انگلیــوں کــو نقصــان پہنچــا لیــا �ہ ــے تــو آئنــدہ نشــان
انگشــت دوبــارہ لیــا جـ ئ
ـا� گا۔
گ
یوروڈیــک مـ یـں آپ ےک نشــان انگشــت یک جانــچ یــہ دیکھـ نـے ےک لـ یـے ہــو� کــہ کیــا آپ ن�
پہــے کبھــی پنــاہ ےک لـ یـے درخواســت دی �ہ ــے یــا یــہ دیکھـ نـے ےک لـ یـے کــہ کیــا اس ےس پہــے
کــی رسحــد پــر آپ یک انگلیــوں ےک نشــانات لـ یـے گـ ئـے۔ اس ےس یــہ ےط کــر ن� مـ یـں مــدد
ملـ تـی �ہ ــے کــہ کــون ســا ڈبلــن ملــک آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ یک جانــچ کا ذمــہ دار �ہ ــے۔

آپ ےک نشــان انگشــت یک جانــچ وی ـزا انفارمیشــن سســٹم ) (VISےک مقابــل بھــی یک جــا
ق
)(Schengenعــا� ےک انــدر منظــور کــے ئ
ت
ین
گــے ویــزوں ےس
شــینگ�
ســک� �ہ ــے جــو
ی
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متعلــق معلومــات رکھـ نـے واال ذخـ یـرۂ معلومــات �ہ ــے۔ اگــر آپ ےک پــاس کــی دورسے
ڈبلــن ملــک کا موجــودہ یــا ســابقہ وی ـزا �ہ ــے تــو آپ کــو آپ یک درخواســت ب ـر ئا� بـ ی ن
ـ�
االقوامــی تحفــظ پــر غــور کــر ن� ےک لـ یـے وہــاں بھیجــا جــا ســکتا �ہ ــے۔
چونکــہ آپ ن� درخواســت بـر ئا� پنــاہ داخــل یک �ہ ــے آپ ےک نشــان انگشــت یک تفصیــات
گ
یوروڈیــک ےک ذ یر�ــے 10ســال تــک محفــوظ رکھــی جائـ یـں �– 10ســال یک بعــد وہ خــود
گ
بخــود یوروڈیــک ےس مٹــا دی جائـ یـں �۔ اگــر آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ منظــور ہــو
جـ ت
ـا� �ہ ــے تــو آپ ےک نشــان انگشــت خــود کار طــور پــر مٹـ نـے تــک ذخـ یـرۂ معلومــات مـ یـں
موجــود رہـ یـں گ�۔ اگــر آپ کــی ڈبلــن ملــک ےک شــہری ہــو جـ ت
ـا� ہـ یـں تــو اس وقــت
گ
جائــں �۔ آپ ےک نشــان انگشــت اور آپ یک جنــس
آپ ےک نشــان انگشــت مٹــا ید�
ی
ئ
کــو یوروڈیــک مـ یـں محفــوظ رکھــا جــا� گا – آپ کا نــام ،تصویــر ،تاریــخ پیدائــش اور
قومیــت یوروڈیــک ذخـ یـرۂ معلومــات کــو ارســال نہـ یـں کــے جـ ت
ـا� بلکــہ انہـ یـں ایــک
ی
قومــی ذخـ یـرۂ معلومــات مـ یـں محفــوظ کیــا جــا ســکتا �ہ ــے۔
آئنــدہ آپ کبھــی بھــی ا پ�ـ نـے متعلــق وہ معلومــات ہــم ےس طلــب کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں جــو ہــم
ن� یوروڈیــک مـ یـں درج یک �ہ ــے۔ اگــر آپ یــہ سـ ت
ـمجھ� ہـ یـں کــہ معلومــات غـ یـر درســت ہـ یـں
مٹا� جـ ن
ـا� یــا ئ
یــا انہـ یـں محفــوظ نہـ یـں کیــا جانــا چا�ہ ــے تــو آپ انہـ یـں درســت کــے جـ ن
ـا� یک
ی
ی
درخواســت کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اس ملــک مـ یـں آپ یک معلومــات کا انتظــام دیکھـ نـے (نگر نا�
کــر ن�) ےک ذمــہ داران اور تحفــظ معلومــات یک نگـر نا� ےک ذمــہ داران ےک بــارے مـ یـں
متعلقــہ معلومــات صفحــہ  11پــر دیکھــی جــا سـ ت
ـک� یہ�۔
یوروڈیک)(Eurodacکــو یــور� اتحــاد یک ایــک ایجنــی چـ ت
ـا� �ہ ــے ج�ــے ASIL-ueکہـ تـے
پ
ت
ہـ یـں۔ آپ یک معلومــات رصف انہــی مقاصــد ےک لـ یـے اســتعمال یک جــا ســک� �ہ ــے جــن
یک وضاحــت قانــون ن� یک �ہ ــے۔ رصف یوروڈیــک سـ ٹ
ـن�ل سســٹم (Eurodac Central
) Systemآپ یک معلومــات وصــول کــرے گا۔ اگــر آئنــدہ آپ کــی ڈبلــن ملــک مـ یـں
پنــاہ حاصــل کــر ن� یک درخواســت د ی�ـ تـے ہـ یـں تــو آپ ےک نشــان انگشــت اس ملــک کــو
گ
تصدیــق ےک لـ یـے ارســال کـ یـے جائـ یـں �۔ یوروڈیــک مـ یـں محفــوظ معلومــات کا علــم
ڈبلــن ممالــک ےس باہــر کــی دورسے ملــک یــا تنظیــم کــو نہـ یـں ہــو پ�ـ ئ
ـا� گا۔
 20جـ ئ
ـوال� 2015ےس آپ ےک نشــان انگشــت یک تـ ش
ـور� پولیــس آفــس
ـا� پولیــس اور یـ پ
)(Europolج�ــے مقتــدرات ےل سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ جــو سـ ی ن
ـنگ� جرائــم اور دہشــت
(یوروپــول)
ی
ئ
گــردی ےک رساغ اور جانــچ ےک مقصــد ےس یوروڈیــک ذخـ یـرۂ معلومــات تــک رســا� یک
درخواســت کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

˝ م�ی درخواست ئ
برا� پناہ ےک ذمہ دار ملک کا فیصلہ ہو ن�
ی
گ
یک مدت ےک دوران یم�ے کیا حقوق ہوں �؟ ˝

گ
اگــر ہــم آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ یک جانــچ ےک ذمــہ دار ہــوں � تــو آپ اس ملــک یم�
ر�ہ ـ نـے کا حــق رکھـ تـے ہـ یـں یــا اگــر دورسا ملــک اس کا ذمــہ دار ہــو تــو اس ملــک مـ یـں آپ
ےک منتقــل ہــو ن� تــک۔ اگــر یــہ ملــک آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ یک جانــچ کا ذمــہ دار �ہ ــے
تــو آپ اپـ نـی درخواســت پــر کــم از کــم پہــے فیصــے تــک یہــاں ر�ہ ـ نـے کا حــق رکھـ تـے ہـ یـں۔
آپ مــادی فوائــد یک ســہولتوں کا بھــی اســتحقاق رکھـ تـے ہـ یـں مثال ً رہائــش ،کھانا وغـ یـرہ اور
اس ےک عــاوہ بنیــادی طـ بـی نگہداشــت اور ہنگامــی طـ بـی امــداد۔ آپ کــو اس کا موقــع دیــا
ـا� اور /یــا تحریــری طــور پــر ا�ـ نـے حــاالت اور ڈبلــن ممالــک ےک عـ ق
جـ ئ
ـا� گا کــہ آپ زبـ ن
ـا�
پ
گ
مـ یـں ا پ�ـ نـے افـراد خانــدان یک موجــود� ےس متعلــق معلومــات ہمـ یـں دیــں اور ایســا کــر ت�
وقــت ،آپ اپـ نـی مــادری زبــان یــا وہ زبــان جــو آپ اچھــی طــرح بولـ تـے ہــوں اســتعمال کــر
ـک� ہـ یـں (یــا ض�ورت ہــو تــو ا پ�ـ نـے ســاتھ کـ ئ
سـ ت
ـو� ترجمــان الئـ یـں)۔ آپ کــو دورسے ملــک
ئ گ
مـ یـں منتقــل کــے جـ ن
ـا� �۔ آپ مزیــد معلومــات ےک لـ یـے
ـا� ےک فیصــے یک نقــل بھــی دی جـ
ی
ئ
ن
ئ
ن
ہــم ےس رابطــہ کــر � اور /یــا اس ملــک مـ یـں اقــوام متحــدہ ہــا� کمشــر ب ـرا� پنــاہ
گزیــں]) [United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCRےس رابطــہ
کــر ن� کا اســتحقاق بھــی رکھـ تـے ہـ یـں۔
ـمجھ� ہـ یـں کــہ کـ ئ
اگــر ہــم یــہ سـ ت
ـو� دورسا ملک
آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار �ہ ــے تو اس
طریقــۂ کار ےک بــارے مـ گ یـں آپ کــو مزیــد تفصییل
جائــں � اور یــہ کــہ وہ آپ اور
معلومــات دی
ی
آپ ےک حقــوق پــر کــس طــرح اثــر انــداز ہوتــا
�ہ ــے۔
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رابطہ ت
جا� معلومات :
پناہ ن
گزی� ےک حکام ےک ر با�ےط یک تفصیالت
( Maahanmuuttovirastoفنش
امیگریشن خدمات)
PL 18, 00581 Helsinki
+358 295 419 600
اس معامےل یک� ئل� رسوس کا نم�ب :
،+358 295 419 627
منگل–جمعرات ۱۱–۱۰
www.migri.fi
قومی نگر نا� حکام ےک را�بےط یک
تفصیالت (ڈیٹا تحفظ)
Tietosuojavaltuutetun toimisto
ت
(دف� بر ئا� ڈیٹا تحفظ محتسب)
PL 800, 00521 Helsinki
+358 295 666 700
معلومات یک خدمت:
،+358 295 616 670
یپ�–جمعرات  ۱۱–۹اور  ،۵۱–۳۱جمعہ
۲۱–۹
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
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یوروڈیک ( )Eurodacٹ
کن�ولر اور
اس ےک نمائندے یک شناخت
رابطہ ےک مقامات :نیشنل پولیس بورڈ
( )Poliisihallitusاور فننش امیگریشن
رسوس ()Maahanmuuttovirasto
کن�ولر ےک ت
ٹ
دف� ےس را�بےط یک تفصیالت
+358 295 480 181
( Poliisihallitusنیشنل پولیس بورڈ)
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
( Maahanmuuttovirastoفنش
امیگریشن خدمات)
PL 18, 00581 Helsinki
+358 295 419 600
اس معامےل یک� ئل� رسوس کا نم�ب :
،+358 295 419 627
منگل–جمعرات ۱۱–۱۰
www.migri.fi
اگر آپ پا� ن� متعلق اعداد و شمار دیکھنا
چا� ت� یہ� ،جن کو یوروڈیک ()Eurodac
ہ
نظام یم� ریکارڈ کیا گیا ہ�ے ،تو پولیس
اسٹیشن یم� خود شت�یف ال کر ایک
درخواست جمع کر یائ�۔ شناخت کا کو�ئ
ثبوت ن
رہ�۔ ہم سفارش
دکھا� یک� ئل� تیار ی
گ
کریں � کہ آپ اس پولیس رسوس مقام
پر رابطہ کریں جہاں آپ یک پناہ ن
گزی� یک
درخواست قبول یک ئگ� تھی۔ پولیس رسوس
مقامات ےک ئل� رابطہ یک معلومات پولیس یک
ویب سائٹ  poliisi.fiپر دستیاب یہ�۔

ن
قانو� امداد ےک دفاتر اور پناہ گزینوں
ت
تنظیم�
معاون�
یک
ی
ن
ن
قانو� معاونت ،قانو� معاونت ےک
دفاتر اور دیگر ن
قانو� دفاتر اور وکالء
ت
یک طرف ےس فراہم یک جا� ہ�ے جنہوں
ن� پناہ استقبالیہ مرکز کو گزینوں ےک ئل�
ن
قانو� خدمات فراہم کر ن� ےک سلسےل
یم� ن
اپ� رضامندی ےس مطلع کر رکھا
ن
ہ�ے۔ قانو� معاونت ےک بارے یم� مزید
ن
مہربا� استقبالیہ
معلومات ےک ئل� ،بر ئا�
مرکز ےک اہلکاروں ےس بات کریں۔
مائیگریشن ےک ئل� ی ن
ب� االقوامی
را�ےط یک تفصیالت ()IOM
تنظیم ےک ب
IOM Helsinki
ن
ٹ
ز
 ،Unioninkatu 13چھ� 6/م�ل
PL 851, 00101 Helsinki
+358 9 684 1150
iomhelsinkiavr@iom.int
www.iom.fi
اگر آپ رضاکارانہ طور پر ا� ن� ئ
آبا� ملک
پ
چا� ت� یہ� ،تو استقبالیہ
واپس جانا ہ
مرکز ےس مشورہ طلب کریں۔
پناہ گزینوں ےک ئل� اقوام متحدہ ےک
ئ
ئ
عالقا� ت
ن
دف�
کمش� کا قریب ترین
ہا�
UNHCR
Ynglingagatan 14, 6 tr
SE-113 47 Stockholm
Tel. +46 8 457 48 80
swest@unhcr.org
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