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ہــم ن� آپ کــو یــہ پرچــۂ معلومــات اس لـ یـے دیــا �ہ ــے کــہ آپ ن� تحفــظ یک ض�ورت کا اظہــار
کیــا �ہ ــے اور آپ ن� ہمـ یـں بتایــا �ہ ــے کــہ آپ یک عمــر 18ســال ےس کــم �ہ ــے۔ اگــر آپ  18ســال
گ
ـن� � کــہ ذمــہ
ےس کــم عمــر ےک ہـ یـں تــو آپ کــو بچــہ تصــور کیــا جاتــا �ہ ــے۔ آپ یــہ بھــی سـ ی
داران آپ کا ذکــر 'نابالــغ' یک حیثیــت ےس کــر ت� ہـ یـں جــس کا مطلــب بچــہ ہــی ہوتــا �ہ ــے۔ 'ذمہ
داران' وہ افـراد ہـ یـں جــو آپ یک درخواســت بـر ئا� تحفــظ پــر فیصلــہ یل�ـ نـے ےک ذمــہ دار ہـ یـں۔
اگــر آپ یہــاں اس لـ یـے تحفــظ ےک طالــب ہـ یـں کــہ آپ کــو ا پ�ـ نـے اصــل وطــن مـ یـں
خــوف محســوس ہوتــا تھــا تــو ہــم اےس'پنــاہ طلـ بـی' کہـ تـے ہـ یـں۔ پنــاہ وہ مقــام �ہ ــے
جــو تحفــظ اور حفاظــت فراہــم کرتــا �ہ ــے۔
جــب آپ پنــاہ طلــب کــر ت� ہــو ئ� باضابطــہ طــور پــر ذمــہ داران ےس درخواســت کــر ت�
ہــں تــو قانــون یک رو ےس اےس ی ن
'بــں االقوامــی تحفــظ یک درخواســت' کہــا جاتــا �ہ ــے۔
ی
ن
ت
ـن�
تحفــظ طلــب کــر � واےل کــو 'درخواســت دہنــدہ' کہــے ہـ یـں۔ بعــض اوقــات آپ سـ ی
گ
� کــہ لــوگ آپ کــو 'طالــب پنــاہ' کہــہ ر�ہ ــے ہـ یـں۔
آپ ےک والدیــن کــو آپ ےک ســاتھ ہونــا چا�ہ ـ یـے لیکــن اگــر وہ نہـ یـں ہـ یـں یااگــر آپ ان ےس
راسـ تـے مـ یـں بچھــڑ گـ ئـے ہـ یـں تــو آپ والدیــن ےس 'بچھــڑے ہــو ئ� نابالــغ' ہـ یـں۔
گ
اس حالــت مـ یـں ہــم آپ کــو ایــک 'نمائنــدہ' فراہــم کریــں � جــو ایــک ایســا بالــغ فــرد
گ
گ
ئ
کارروا� ےک دوران آپ یک مــدد کــرے گا /کــرے �۔ وہ آپ یک درخواســت
ہوگا/ہــو� جــو
گ
گ
ـرے� اور جــب آپ کــو ذمــہ داران ےس بــات کـ ن
ـر� ہــو�
د ی�ـ نـے مـ یـں مــدد کــرے گا /کـ
گ
تــو آپ ےک ســاتھ ر�ہ ــے گا /ر�ہ ــے �۔ آپ ا پ�ـ نـے مســائل اور اندیشــوں ےک بــارے مـ یـں ا پ�ـ نـے
ـک� ہـ یـں۔ آپ کا/آپ یک نمائنــدہ یــہ یقیـ نـی بنـ ن
نمائنــدے ےس بــات کــر سـ ت
ـا� ےک لـ یـے موجود
رہتا/رہـ تـی �ہ ــے کــہ آپ ےک ت
بہ�یــن مفــادات کــو بنیــادی طــور پــر ملحــوظ رکھــا جاتــا �ہ ــے۔
اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ آپ یک ض�وریــات ،حفاطــت ،بہبــود ،ســماجی ارتقــاء اور آپ
ےک خیــاالت پــر توجــہ دی جـ ت
ـا� �ہ ــے۔ آپ کا/آپ یک نمائنــدہ آپ کــو آپ ےک خانــدان ےس
گ
دوبــارہ مـ ن
ـا� ےک امکانــات کــو بھــی ملحــوظ رکــے گا /رکــے �۔
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
ـ� االقوامــی تحفــظ فراہــم کرنــا �ہ ــے۔ یــہ ا پ�ـ نـے آپ مـ یـں حقــوق یــا
قانـ ن
ـو� فرائــض تخلیق/عائــد نہـ یـں کرتــا۔ ڈبلــن طریقــۂ کار) (Dublin procedureےک تحــت ریاســتوں اور افـراد ےک حقوق
اور فرائــض وہــی ہـ یـں جــو ضابطــہ ) 2013/604 (EUمـ یـں درج ہـ یـں۔
یور� اتحاد )2014 (European Union
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ـور� اتحــاد ےک  28ممالــک (آسـ ٹـریا ) ،(ATبیلجیئــم ) ،(BEبلغاریــہ )،(BG
ڈبلــن ممالــک مـ یـں یـ پ
کروشــیا ) ،(HRقـ بـرص ) ،(CYچیــک جمھوریــہ ) ،(CZڈنمــارک ) ،(DKاســٹونیا ) ،(EEفــن لینــڈ )،(FI
فرانــس ) ،(FRجرمـ نـی ) ،(DEیونــان ) ،(ELہنگــری ) ،(HUآئرلینــڈ ) ،(IEاٹــی) ،(ITلیٹویــا ) ،(LVلتھوانیا
لگزمــرگ ) ،(LXمالٹــا ) ، (MTنیدرلینــڈز ) ،(NLپولینــڈ ) ،(PLپرتــگال) ،(PTرومانیــا)،(RO
)،(LT
ب
ن
ســلوواکیا ) ،(SKســلوینیا ) ،(SIاسـ یـپ� ) ،(ESســویڈن ) ،(SEمملکــت متحــدہ ) )(UKاور ان ےک عــاوہ
ضابطــۂ ڈبلــن ےس "وابســتہ" چــار ممالــک (نــاروے ) ،(NOآئــس لینــڈ ) ،(ISسـ ٹ ز
ـوئ�ر لینــڈ) (CHاور
لیخٹنسـ ی ن
ـٹ�) )(LIشــامل ہـ یـں۔
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اگــر کـ ئ
ت
ـمجھ� ہـ یـں تــو اپـ نـی
ـو� ایــی بــات �ہ ــے جــو آپ نہـ یـں سـ
مــدد ےک لـ یـے ا پ�ـ نـے نمائنــدے یــا ہمــارے ذمــہ داران ےس کہـ یـں!

اگرچــہ آپ ن� اس ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت دی �ہ ــے ،یــہ ممکــن �ہ ــے کــہ دورسے
کــی ملــک کــو آپ یک درخواســت ب ـر ئا� تحفــظ یک جانــچ کـ ن
ـر� پــڑے۔
رصف ایــک ملــک آپ یک درخواســت بــر ئا� تحفــظ پــر غــور کــر ن� کا ذمــہ دار �ہ ــے۔
ن
مــں یــہ بــات ےط شــدہ �ہ ــے۔ یــہ قانــون
'ضابطــۂ ڈبلــن'
کہــا� واےل ایــک قانــون ی
ن
ہمــارے لـ یـے اس بــات کا تعـ یـں کرنــا الزمــی قـرار دیتــا �ہ ــے کــہ کیــا ہــم آپ یک درخواســت
یک جانــچ کــر ن� ےک ذمــہ دار ہـ یـں یــا کـ ئ
ـو� اور ملــک اس کا ذمــہ دار �ہ ــے  -اےس ہــم 'ڈبلــن
طریقــۂ کار' کہـ تـے ہـ یـں۔
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اس قانــون کا اطــاق ایــک پــورے جغرافیـ ئ
ـا� خــے پــر ہوتــا �ہ ــے جــس مـ یـں  32ممالک
ہــں۔ اس پرچــۂ معلومــات ےک مقصــد ےس ہــم ان  32ممالــک کــو 'ڈبلــن
شــامل ی
ممالــک' کہــہ ر�ہ ــے ہـ یـں۔
ذمــہ داران ےس یــا کــی دیگــر ڈبلــن ملــک کــو نــہ بھاگـ یـں۔ بعــض لــوگ شــاید آپ
ےس یــہ کہـ یـں کــہ ایســا کرنــا آپ ےک لــے ســب ےس اچھــا �ہ ــے۔ اگــر کـ ئ
ـو� شــخص آپ ےس
ی
بھــاگ جـ ن
ـا� ےک لــے کــے یــا یــہ کــہ آپ کــو اس ےک ســاتھ �چ ــے جانــا چا�ہ ــے تــو فــوراً ا پ�ــےن
ی
ی
نمائنــدے یــا ملــک ےک ذمــہ داران کــو بتائـ یـں۔
بتائ� اگر:
براہ کرم رسکاری ذمہ داران کو فوراً ی
ـمجھ� ہـ یـں کــہ آپ یک والــدہ ،والــد ،بھـ ئ
اک�ــے ہـ یـں اور آپ یــہ سـ ت
ـا� یــا بہــن،
• آپ ی
ـا� یــا دادا/نانــا صفحــہ  3پــر د� نقـ شـے مـ یـں دکھـ ئ
چچــی  ،چچــا  ،دادی/نـ ن
ـا� گــےئ
ی
ـو سـ ت
ـک� ہـ یـں؛
دیگــر 32ڈبلــن ممالــک مـ یـں ےس کــی مـ یـں موجــود ہـ
گ
نہ�؛
چاہ� � یا ی
•اگر ایسا ہ�ے تو آپ ان ےک ساتھ رہنا ی
•آپ اس ملک یم� کیس اور ےک ساتھ ئآ� تےھ اور اگر ایسا ہ�ے تو کس ےک ساتھ؛
•آپ پہےل ہی ' 32ڈبلن ممالک' یم� ےس کیس دورسے ملک یم� جا �چ ےک یہ�؛
•آپ ےک نشــان انگشــت کــی اور ڈبلــن ملــک مـ یـں لـ یـے گـ ئـے تــے :نشــان انگشــت
آپ یک انگلیــوں یک ےل جـ ن
ـا� وایل تصویریــں ہـ یـں جــو آپ کــو شــناخت کــر ن� مـ یـں
مــددگار ہـ ت
ـو� ہـ یـں؛
•آپ ن� پہےل ہی کیس مختلف ڈبلن ملک یم� پناہ یک درخواســت دی ہ�ے۔

یــہ بہــت �ض وی �ہ ــے کــہ آپ رسکاری ذمــہ داران ےک ســاتھ
تعــاون کریــں اور یــہ کــہ ان ےک سـ ن
ـام� ہمیشــہ ســچ بولـ یـں۔

اگــر تحفــظ ےک لـ یـے درخواســت د ی�ـ تـے وقــت آپ ےک والدیــن ســاتھ مـ یـں نہـ یـں ہـ یـں تــو
ڈبلــن نظــام آپ یک مــدد کــر ســکتا �ہ ــے۔
گ
اگــر ہمــارے پــاس ان ےک بــارے مــں ف
کا� معلومــات ہــو� تــو ہــم ڈبلــن ممالــک مـ یـں
ی
گ
ن
آپ ےک والدیــن یــا رشــتہ داروں کــو تــاش کریــں �۔ اگــر ہــم انہـ یـں پ�ــا� مـ یـں کامیــاب
صفحہ  3پر اس خےط کا نقشہ دیا گیا ہ�ے۔
آپ یک ماں یک بہن یا آپ ےک والد یک بہن
بھا� یا آپ ےک والد کا ئ
آپ یک ماں کا ئ
بھا�

5

گ
ہــو جـ ت
ـا� ہـ یـں تــو ہــم آپ کــو ایس ملــک مـ یـں ایــک ســاتھ رکھـ نـے یک کوشــش کریــں �
جہــاں آپ ےک والدیــن اور رشـ تـے دار موجــود ہـ یـں۔ تــب وہ ملــک آپ یک درخواســت بـر ئا�
تحفــظ یک جانــچ کــر ن� کا ذمــہ دار ہــوگا۔
اک�ــے ہـ یـں اور آپ ےک خانــدان کاکـ ئ
ـو� فــرد یــا رشــتہ دار کــی دیگــر ڈبلــن
اگــر آپ ی

ملــک مـ یـں نہـ یـں �ہ ــے تــو اس کا بہــت امــکان �ہ ــے کــہ آپ یک درخواســت یک جانــچ ایس
ئ گ
ـا� �۔
ملــک مـ یـں یک جـ
ہــم ایس ملــک مـ یـں آپ یک درخواســت یک جانــچ کــر ن� کا انتخــاب بھــی کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں
گ
ـو� اور ملــک اس کا ذمــہ دار ہــو۔ ایســا ہــم انسـ ن
چا�ہ ــے قانــون یک رو ےس کـ ئ
ـا� ،خانــی
یــا ثقافـ تـی اســباب ےس کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
گ
ئ
کارروا� ےک دوران ہــم ہمیشــہ آپ ےک ت
بہ�یــن مفــاد مـ یـں کام کریــں � اور ہــم
اس
گ
آپ کــو کــی ا ی�ــے ملــک مـ یـں نہـ یـں بھیجـ یـں � جہــاں ےک بــارے مـ یـں یــہ ےط ہــو چــکا
ہــو کــہ آپ ےک انسـ ن
ـا� حقــوق یک خــاف ورزی ہــو سـ ت
ـک� �ہ ــے۔

اس کا کیــا مطلــب �ہ ــے کــہ ہــم ہمیشــہ آپ ےک ت
بہ�یــن مفــادات مـ یـں کام کرنــا چا�ہ ـ تـے
ہـ یـں؟ اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ ہمـ یـں:
گ
•اس یک جانــچ ن
مــں آپ ےک افــراد
کــر� ہــو� کــہ کیــا آپ کــو ایــک ہــی ملــک ی
خانــدان ےک ســاتھ رکھنــا ممکــن �ہ ــے؛
گ
•یــہ یقیـ نـی بنانــا ہــوگا کــہ آپ محفــوظ و مامــون رہـ یـں � خصوصـاً ان افـراد ےس
جــو آپ ےک ســاتھ بدســلویک کرنــا یــا آپ کــو نقصــان پہنچانــا چاہـ یـں؛
•یــہ یقیـ نـی بنانــا ہــوگا کــہ آپ یک نشــو و نمــا محفــوظ اور صحــت منــد طــور پــر
ہــو رہــی �ہ ــے اور یــہ کــہ آپ ےک پــاس غــذا اور ر�ہ ـ نـے یک جگــہ �ہ ــے اور یــہ کــہ آپ
ےک ســماجی ارتقــاء یک ض�وریــات یک تکمیــل ہــو رہــی �ہ ــے؛
•آپ ےک خیــاالت کا لحــاظ کرنــا ہــوگا – مثــا ً یــہ کــہ کیــا آپ کــی ت
رشــے دار ےک
گ
گ
ہم ـراہ رہنــا پســند کریــں � یــا ایســا نــہ کــر ن� کــو ترجیــح دیــں �۔
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آپ یک عمر

یز
نوخــ�وں
ہــں۔ ان ےک ســاتھ بچــوں اور
 18ســال ےس زیــادہ عمــر ےک افــراد "بالــغ" ی
("کمســنوں") ےس مختلــف برتــاؤ کیــا جاتــا �ہ ــے۔
بول�۔
براہ کرم اپ�ن عمر ےک معامےل یم� سچ ی

اگــر آپ ےک پــاس کـ ئ
ـو� ایســا دســتاویز �ہ ــے جــس ےس آپ یک عمــر ظاہــر ہــو تــو وہ ذمــہ
داران کــو دکھائـ یـں۔ اگــر ذمــہ داران آپ یک عمــر پــر ســوال کــر ت� ہـ یـں تــو ممکــن �ہ ــے کــہ
کـ ئ
ـو� ڈاکـ ٹـر یــہ دیکھـ نـے ےک لـ یـے آپ کا معائنــہ کــرے کــہ آپ 18ســال ےس کــم یــا اس
ےس زیــادہ عمــر ےک ہـ یـں۔ آپ اور/یــا آپ ےک نمائنــدے کــو کـ ئ
ـو� طـ بـی معائنــہ انجــام
پ�ـ ن
ـا� ےس پہــے ســب ےس پہــے اس بــات ےس متفــق ہونــا چا�ہ ـ یـے۔
مندرجــہ ذیــل ســطور مـ یـں ہــم ان عــام تریــن ســواالت ےک جــواب د ی�ـ نـے یک کوشــش
گ
کریــں � جــو آپ ےک ذہــن مـ یـں ڈبلــن طریقــۂ کار ےک بــارے مـ یـں ہـ یـں۔ یــہ آپ یک مــدد
یک�ــے کــر ســکتا �ہ ــے اور اس ےس آپ کــو کیــا ہــو ن� یک توقــع کـ ن
ـر� چا�ہ ـ یـے:
7

نشان انگشت – وہ کیا ہ�؟ وہ کیوں ل� ت
جا� یہ�؟
ی
ی

جــب آپ پنــاہ یک درخواســت کــر ت� ہـ یـں تــو اگــر آپ یک عمــر  14ســال یــا اس ےس زیــادہ
�ہ ــے تــو آپ یک انگلیــوں یک تصویــر یــا عکــس (�ج ــے "نشــان انگشــت" کہـ تـے ہـ یـں) لیــا
ـا�گا اور اےس "یوروڈیــک" کہـ ن
جـ ئ
ـا� واےل نشــان انگشــت ےک ذخـ یـرہ معلومــات کــو ارســال
کیــا جـ ئ
ئ
کارروا� مـ یـں الزمـاً تعــاون دینــا چا�ہ ـ یـے  -پنــاہ یک درخواســت
ـا� گا۔ آپ کــو اس
د ی�ـ نـے واےل تمــام افـراد ےک لـ یـے ا پ�ـ نـے نشــان انگشــت دینــا قانونـاً الزمــی �ہ ــے۔
یــہ دیکھـ نـے ےک لـ یـے کــہ کیــا آپ ن� پہــے کبھــی پنــاہ یک درخواســت دی �ہ ــے آپ ےک نشــان
انگشــت یک جانــچ کــی وقــت یک جــا سـ ت
ـک� �ہ ــے یــا یــہ دیکھـ نـے ےک لـ یـے کــہ کیــا اس ےس پہــے
کــی رسحــد پــر آپ ےک نشــان انگشــت لـ یـے گـ ئـے ہـ یـں۔ اگــر یــہ معلــوم ہوتــا �ہ ــے کــہ آپ ن�
پہــے ےس کــی دیگــر ڈبلــن ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت دے رکھــی �ہ ــے تــو اگــر اس ملک
مـ یـں جانــا آپ ےک ت
بہ�یــن مفــاد مـ یـں ہــو تــو آپ کــو اس ملــک مـ یـں بھیجــا جــا ســکتا �ہ ــے۔
تــب وہ ملــک آپ یک درخواســت بـر ئا� بـ ی ن
ـں االقوامــی تحفــظ یک جانچ کــر ن� کا ذمــہ دار ہوگا۔
گ
آپ ےک نشــان انگشــت 10ســال تــک محفــوظ رکــے جائـ یـں �۔ 10ســال ےک بعــد وہ خــود
گ
جائــں �۔ اگــر آپ یک درخواســت بــر ئا�
ذخــرۂ معلومــات ےس مٹــا ید� ی
کار طــور پــر ی
ـا� جــا�ن
ـا� �ہ ــے تــو آپ ےک نشــان انگشــت خــود کار طــور پــر مٹـ ئ
تحفــظ منظــور ہــو جـ ت
گ
تــک ذخـ یـرۂ معلومــات مـ یـں موجــود رہـ یـں �۔ اگــر بعــد مـ یـں آپ کــی ڈبــل ملــک ےک
گ
شــہری بــن جـ ت
ـا� ہـ یـں تــو آپ ےک نشــان انگشــت مٹــا ید� جائـ یـں �۔ رصف آپ ےک نشــان
گ
انگشــت اور آپ یک جنــس یوروڈیــک مـ یـں محفــوظ رکــے جائـ یـں � –آپ کا نــام ،تصویــر،
تاریــخ پیدائــش اور قومیــت نــہ تــو ذخـ یـرۂ معلومــات کــو ارســال کــے جـ ت
ـا� ہـ یـں اور نــہ
ی
محفــوظ کــے جـ ت
ـا� ہـ یـں۔ تاہــم یــہ تفصیــات ہمــارے قومــی ذخـ یـرۂ
ی
معلومــات مـ یـں محفــوظ یک جــا سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ یوروڈیــک مـ یـں محفــوظ
کــردہ معلومــات مـ یـں ڈبلــن ممالــک ےس باہــر ےک کــی دورسے ملــک
یــا تنظیــم کــو ش�یــک نہـ یـں کیــا جـ ئ
ـا� گا۔
ئ
جــوال�  2015ےس ذمــہ داران آپ ےک نشــان انگشــت یک ش
تــا�
20
گ
ـور� پولیــس آفــس (یوروپــول) )(Europol
لـ یـں � مثـا ً پولیــس اور یـ پ
ت
ن
ش
ســنگ� جرائــم
ہــں اور
ی
آپ ےک نشــان انگشــت یک تــا� ےل ســک� ی
ن
لــے
اور دہشــت گــردی یک روک تھــام ،رساغ رســا� اور تفتیــش ےک ی
یوروڈیــک تــک رسـ ئ
ـا� یک درخواســت کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
8
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آپ کــو ا پ� نــے کــن حــاالت کــو رسکاری ذمــہ داران کــو بتانــا
ن
یقیــی بنانــا چا�ہ یــے؟

اس کا تعـ ی ن
ـں کــر ن� یک غــرض ےس کــہ کــون ســا ملــک آپ یک درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ یک
ان�ویــو لیــا جـ ئ
ـا� گا۔ اس ٹ
جانــچ کــر ن� کا ذمــہ دار �ہ ــے شــاید آپ کا ٹ
ان�ویــو مـ یـں ہمــارے
گ
رسکاری ذمــہ داران آپ ےک لـ یـے 'ڈبلــن طریقــۂ کار' یک وضاحــت کریــں � اور یــہ جانـ نـے
گ
یک کوشــش کریــں � کــہ کیــا دورسے کــی ڈبلــن ملــک مـ یـں آپ کــو آپ ےک اف ـراد
خانــدان ےس مالنــا ممکــن �ہ ــے۔

ـا� بہــن یــا کـ ئ
اگــر آپ جانـ تـے ہـ یـں کــہ آپ ےک والدیــن ،بھـ ئ
ـو� رشــتہ دار کــی دیگــر ڈبلن
ملــک مـ یـں موجــود ہـ یـں تــو بـراہ کــرم یــہ بــات اس شــخص کــو بتانــا نــہ بھولـ یـں جــو
آپ کا ٹ
ان�ویــو ےل گا۔ آپ ےک اف ـراد خانــدان ےک نــام ،پ�ـ تـے اور فــون نمـ بـر وغـ یـرہ جانـ نـے
مـ یـں ہمــاری مــدد کــر ن� ےک لـ یـے ہمـ یـں زیــادہ ےس زیــادہ معلومــات فراہــم کریــں۔
9

ٹ
ان�ویــو ےک دوران آپ ےس یــہ بھــی پوچھــا جــا ســکتا �ہ ــے کــہ کیــا آپ پہــے بھــی دورسے
ڈبلــن ممالــک مـ یـں جــا �چ ــے ہـ یـں۔ بـراہ کــرم سـ ئ
ـچا� بتائـ یـں۔
آپ کا/آپ یک نمائنــدہ ٹ
ان�ویــو مـ یـں آپ کــو مــدد اور تعــاون د ی�ـ نـے اور آپ ےک لـ یـے جــو
بــات ســب ےس اچھــی ہــو وہ کــر ن� ےک لــے آپ ےک ســاتھ رہ ســکتا /سـ ت
ـک� �ہ ــے۔ اگــر آپ
ی
ےک پــاس اس یک معقــول وجــہ ہــو کــہ آپ نمائنــدے کــو ا پ�ـ نـے ســاتھ کیــوں نہـ یـں رکھنــا
چا�ہ ـ تـے تــو رسکاری ذمــہ داران کــو بتانــا چا�ہ ـ یـے۔

مــں ٹ
ٹ
ان�ویــو یل� نــے واال شــخص اور آپ کا/
ان�ویــو ےک آغــاز ی
آپ یک نمائنــدہ آپ ےک سـ ن
ـام� طریقــۂ کار اور آپ ےک حقــوق یک
وضاحــت کریــں گ�۔ اگــر کـ ئ
ـک� یــا
ـو� بــات آپ نــہ ســمجھ سـ ی
آپ دیگــر ســواالت پوچھنــا چاہـ یـں تــو ب ـراہ کــرم پوچھـ یـں!

ٹ
ان�ویو آپ کا حق اور آپ یک درخواست کا ایک اہم حصہ ہ�ے۔
ٹان�ویــو اس زبــان مـ یـں ہــوگا جــو آپ سـ ت
ـمجھ� ہـ یـں۔ اگــر آپ اســتعمال ہــو ن� وایل زبــان
ـک� تــو تبادلــۂ خیــال مـ یـں مــدد ےک لــے آپ ترجمــان فراہــم کــے جـ ن
نہـ یـں ســمجھ سـ ت
ـا� یک
ی
ی
ـا� کـ ن
ـک� ہـ یـں۔ ترجمــان کــو رصف ایس بــات یک ترجمـ ن
درخواســت کــر سـ ت
ـر� چا�ہ ـ یـے جــو آپ
ن ت
ٹ
چا� ی�۔
یــا ان�ویــو کار کہــہ ر�ہ ــے ہـ یـں۔ ترجمــان کــو ا پ�ــے ذا� خیــاالت کا اضافــہ نہـ یـں کرنــا ہ
اگــر آپ کــو ترجمــان یک بــات ســمجھ�ن مـ یـں دشــواری ئآ� تــو آپ کــو ہمـ یـں بتانــا چا�ہ ـ یـے
اور /یــا ا پ�ـ نـے نمائنــدے ےس بــات کـ ن
ـر� چا�ہ ـ یـے۔
ٹان�ویــو خفیــہ طــور پــر کیــا جـ ئ
ـا� گا۔ اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ ئ
کو� بھــی معلومــات ،جو
گ
آپ فراہــم کریــں � جــس مـ یـں یــہ بــات بھــی شــامل �ہ ــے کــہ آپ ن� ہمــارے ملــک مـ یـں
ئ گ
ـا� � جــو آپ
پنــاہ یک درخواســت دی �ہ ــے ،ان افـراد یــا ذمــہ داران کــو ارســال نہـ یـں یک جـ
کــو یــا اب بھــی آپ ےک اصــل وطــن مـ یـں رہ جـ ن
ـا� واےل آپ ےک خانــدان ےک کــی فــرد کــو
پہنچائ�۔
کــس طــرح نقصــان
ی

ئ
کارروا�
یــہ �ض وری �ہ ــے کــہ آپ اور آپ کا /آپ یک نمائنــدہ ڈبلــن
یک مقــررہ مــدت ےس آگاہ رہـ یـں!
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گ
یــہ جانـ نـے مـ یـں کتنــا وقــت لــے گا کــہ آپ کــو کــی دورسے ملک
مـ یـں جانــا پــڑ ســکتا �ہ ــے یــا آپ یہــاں قیــام کــر سـ ت
ـک� یہ�؟
اگــر ئ
کــو� دورسا ملــک آپ یک درخواســت یک جانــچ کــر ن� کا
ذمــہ دار پایــا گیــا تــو کیــا ہــوگا؟

مــں آپ یک پہــی درخواســت بــر ئا� پنــاہ �ہ ــے تــو آپ
اگــر یــہ کــی ڈبلــن ملــک ی
ئ
ئ
مــں بھیجــا جــا� گا کیونکــہ آپ یک والــدہ ،والــد ،بھــا�،
کــو کــی دورسے ملــک ی
بہــن ،چچــی ،چچــا ،دادا/نانــا یــا دادی/نـ ن
ـا� اس ملــک مـ یـں موجــود ہـ یـں اور آپ اپــین
گ
درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ یک جانــچ ےک لـ یـے ان ےک پــاس جاکــر وہــاں قیــام کریــں �.
اگــر آپ ن� یہــاں پنــاہ یک درخواســت نہـ یـں دی بلکــہ مـ ض
ـا� مـ یـں آپ ن� کــی دیگــر
ڈبلــن ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت دی �ہ ــے تــو آپ کــو اس ملــک مـ یـں واپــس بھیجــا جــا
ســکتا �ہ ــے تاکــہ وہــاں ےک ذمــہ داران آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ پــر غــور کریــں.
دونــوں حالتــوں مـ یـں یــا تــو آپ یک پنــاہ یک درخواســت ےک وقــت ےس ہمــارے علــم
مـ یـں یــہ بــات نآ� تــک کــہ آپ ن� کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں بـ ی ن
ـ� االقوامــی
تحفــظ یک درخواســت دی �ہ ــے آپ کــو دورسے ملــک مـ یـں منتقــل کــر ن� ےک فیصــے
مـ یـں پانــچ مــاہ تــک کا وقــت لــگ ســکتا �ہ ــے۔ فیصلــہ ہــو ن� ےک بعــد ذمــہ داران آپ
گ
کــو اس فیصــے ےس جلــد از جلــد مطلــع کریــں �۔
اگــر آپ ن� اس ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت نہـ یـں دی �ہ ــے اور کــی دورسے
ڈبلــن ملــک مـ یـں پنــاہ ےک لـ یـے آپ یک ســابقہ درخواســت مکمــل جانــچ ےک بعــد مسـ تـرد
کــر دی گـ ئـی تھــی تــو ہمـ یـں یــا تــو اس دورسے ملــک ےس آپ کــو واپــس یل�ـ نـے ےک لـ یـے
کہنــا پــڑے گا یــا آپ ےک اصــل وطــن کــو آپ یک واپــی یــا مســتقل اقامـ تـی اجــازت نامــہ
گ
کارروا� کـ ن
ئ
ـر� پــڑے �۔
ید�ـ نـے یــا کــی محفــوظ تیــرے ملــک مـ یـں بھی�ج ـ نـے ےک لـ یـے
ہــں کــہ ئ
کــو� اور ملــک آپ یک درخواســت بــر ئا� پنــاہ
اگــر ہــم یــہ فیصلــہ کــر ت� ی
لــے ذمــہ دار �ہ ــے تــو جــب وہ ملــک جــس ےس آپ یک ذمــہ داری قبــول کــر ن� ےک
ےک ی
کہ� ہو ئ� ت
آپ شاید لوگوں کو اےس 'ذمہ داری قبول کرنا' ت
سن� ہوں۔
ت
آپ شاید لوگوں کو اےس 'واپس لینا' ت
کہ� ہو ئ� سن� ہوں۔
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لـ یـے کہــا گیــا �ہ ــے ایســا کــر ن� پــر ر ضا�
ہــو جـ ئ
ـا� گا تــو آپ کــو رسکاری طــور
پــر اس حقیقــت ےس مطلــع کــر دیــا
ئ
جــا� گا کــہ ہــم آپ یک درخواســت
ب ـر ئا� بـ ی ن
ـں االقوامــی تحفــظ یک جانــچ
نہـ یـں کریــں گ� اور اس ےک بجـ ئ
ـا� ہــم
آپ کــو متعلقــہ ذمــہ دار ملــک مـ یـں
گ
منتقــل کــر دیــں �۔

©iStockphoto / Joe Gough

آپ یک منتقــی اس وقــت ےس جــب
دورسا ملــک آپ یک ذمــہ داری قبــول
کــرے یــا کــی اپیــل یــا نظــر ثـ ن
ـا� یک
درخواســت پــر آخــری فیصــے ےس چــھ
ئ گ
جــا� �،
مــاہ ےک انــدر انجــام دی
اگــر آپ اس فیصــے ےس اختــاف کر �ت
ہـ یـں اور اس پــر اعـ تـراض داخــل کــر ن�
کا فیصلــہ کــر ت� ہـ یـں (ذیــل کا سیکشــن
دیکھـ یـں جــس مـ یـں یــہ وضاحــت یک
گـ ئـی �ہ ــے کــہ اس کا کیــا مطلــب �ہ ــے!)۔
مــں اگــر آپ قیــد
اس مــدت وقــت ی
مـ یـں رکــے گـ ئـے ہـ یـں ایــک ســال یک اور
گ
اگــر آپ فـرار یــا بھــا� ہــو ئ� ہـ یـں تــو
18مــاہ یک توســیع یک جــا سـ ت
ـک� �ہ ــے۔
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چاہ� تو کیا ہوگا؟
اگر آپ کیس دورسے ملک یم� نہ جانا ی
اس ےک بارے یم� پا� ن� نمائندے ےس بات کریں!

اگــر ہــم یــہ فیصلــہ کــر ت� ہـ یـں کــہ آپ کــو اپـ نـی درخواســت یک جانــچ ک ـر نا� ےک لـ یـے
ت
لــے
مــں جانــا ہــوگا اور آپ اس ےس اتفــاق ی
دورسے ملــک ی
نہــں کــر � تــو آپ ےک ی
ن
ت
منتقــی ےک فیصلــہ پــر اعــراض کرنــا ممکــن �ہ ــے۔ اےس ہــم 'اپیــل' یــا 'نظــر ثــا� یک
درخواســت' ت
ہــں۔
کہــے ی
جــب آپ کــو حــکام یک طــرف ےس رسکاری ٹرانســفر فیصلــہ موصــول ہــو تــو انتظامــی
عدالــت مـ یـں اپیــل کــر ن� یک�لـ ئـے آپ ےک پــاس  21دن ہــو ت� ہـ یـں۔ آپ ےک نمائنــدے کــو
اس کام مـ یـں آپ یک مــدد کـ ن
ـر� چا�ہ ـ یـے۔
•آپ یک اپیــل یک جانــچ ےک دوران آپ ےک پــاس یــہ درخواســت کــر ن� ےک لـ یـے  7دن ہــو ت� یہ�
کــہ آپ یک منتقــی موقــوف کــر دی جـ ئ
ـا�۔ کـ ئ
ـو� عدالــت یــا ٹرائیبونــل جلــد ہــی اس
گ
درخواســت کا فیصلــہ کــرے گ�۔ اگــر وہ منتقــی موقــوف کــر ن� ےس انــکار کــرے تو آپ
ـا� جـ ئ
کــو اس یک وجــہ بتـ ئ
ـا� �۔
•اس پرچــۂ معلومــات یک پشــت پــر اس بــارے مـ یـں معلومــات دی گـ ئـی ہـ یـں کــہ اس
ملــک مـ یـں کــی فیصــے ےک خــاف اپیــل کــر ن� ےک لـ یـے کــس مقتــدرہ ےس رابطــہ
کیــا جـ ئ
ـا� گا۔
کارروا� ےک دوران آپ کــو قانـ ن
ئ
ـو� مــدد اور گاگــر ض�وری ہــو تــو کــی ترجمــان
'اپیــل' یک
ئ
ن
یــا تم�جــم یک لســا� مــدد یک ســہولت بھــی دی جــا� �۔ اگــر آپ ےک پــاس پ� ی�ــے نــہ ہــوں
تــو آپ مفــت قانـ ن
ـو� مــدد طلــب کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اس پرچــۂ معلومــات یک پشــت پــر ان
ت
ن
تنظیمــوں یک تفصیــات رابطــہ دی گـ ئـی ہـ یـں جــو قانــو� مــدد فراہــم کــر� ہـ یـں اور آپ
یک اپیــل ےک معامــے مـ یـں مــدد کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
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حراست

وہ اف ـراد جــو آزادی ےس جہــاں چاہـ یـں ســفر نہـ یـں کــر سـ ت
ـک� اور ایــی عمــارت مـ یـں
ـک� زیــر "حراســت" کــے جـ ت
رکــے گـ ئـے ہـ یـں جہــاں ےس وہ نــکل نہـ یـں سـ ت
ـا� ہـ یـں۔
اگــر آپ ا ی�ــے نابالــغ ہـ یـں جــس کا کـ ئ
ـو� نگ ـراں نہـ یـں تــو آپ ا ی�ــے مــکان مـ یـں ر�ہ ـ تـے
گ
گ
ہــوں � جہــاں بعــض ا ی�ــے ضا ب�ــے ہــوں � کــہ رات کــو یــا جــب باہــر اندھـ یـرا ہــو
گ
آپ ےک لـ یـے انــدر رہنــا الزمــی ہــو یــا ا ی�ــے ضا ب�ــے ہــوں � جــن کا مطلــب یــہ ہــو کــہ
آپ کــو اپـ نـی دیکــھ بھــال کــر ن� والــوں کــو یــہ بتانــا پڑتــا ہــو کــہ کیــا آپ باہــر جــا ر�ہ ــے
گ
ہـ یـں اور آپ واپــس کــب آئـ یـں �۔ یــہ ضا ب�ــے آپ ےک تحفــظ ےک لـ یـے ہــو ت� ہـ یـں۔ اس کا
یــہ مطلــب نہـ یـں ہوتــا کــہ آپ حراســت گاہ مـ یـں ہـ یـں۔

نہ� لیا جاتا!
بچوں کو تقریباً کبھی حراست یم� ی

کیــا آپ زیــر حراســت ہـ یـں؟ اگــر آپ کــو یقـ ی ن
ـ� نــہ ہــو کــہ کیــا آپ کــو حراســت مـ یـں
لیــا گیــا �ہ ــے تــو بـراہ کــرم ذمــہ داران ،ا پ�ـ نـے نمائنــدے یــا قانـ ن
ـو� مشـ یـر ےس جلــد
از جلــد دریافــت کریــں۔ پھــر آپ اپـ نـی صــورت حــال ےک بــارے مـ یـں اور اگــر آپ زیــر
حراســت ہـ یـں تــو حراســت پــر اعـ تـراض کــر ن� ےک امــکان ےک بــارے مـ یـں ان ےس بــات
کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں!
ن
مــں
امــکا� خطــرہ �ہ ــے کــہ ڈبلــن
اس کا
کارروائــی ےک دوران آپ خــود کــو حراســت ی
ی
ن
پائـ یـں۔ زیــادہ تــر ایســا اس وقــت ہوتــا �ہ ــے جــب رسکاری ذمــہ داران یــہ یقـ یـں نہـ یـں
کــر ت� کــہ آپ یک عمــر 18ســال ےس کــم �ہ ــے اور انہـ یـں اندیشــہ ہوتــا �ہ ــے کــہ آپ بھــاگ
گ
گ
جائـ یـں � یــا ان ےس چھــپ جائـ یـں � کیونکــہ آپ کــو ڈر �ہ ــے کــہ آپ کــو کــی دورسے
ملــک مـ یـں بھیجــا جــا ســکتا �ہ ــے۔
آپ کــو اس ےک بــارے مـ یـں کــہ آپ کــو حراســت مـ یـں کیــوں لیــا گیــا �ہ ــے اور یــہ کــہ آپ
ـک� ہـ یـں تحریــری طــور پــر مطلــع کــے ن
حراســت ےک حکــم پــر یک�ــے اعـ تـراض کــر سـ ت
جا�
ی
کا حــق حاصــل �ہ ــے۔ اگــر آپ حراســت ےک حکــم پــر اعـ تـراض کرنــا چاہـ یـں تــو آپ کــو
گ
ایــک شــخص �ج ــے عدالــت ےک سـ ن
ـام� آپ ےک مفــادات یک نمائنــد� کــر ن� واےل یک حیثیــت ےس ذمــہ داران ن�
�ض
تســلیم کیــا �ہ ــے۔ اگــر آپ کــو کــی یک ورت ہــو تــو آپ ےک نمائنــدے اور/یــا ذمــہ داران کــو چا�ہ ـ یـے کــہ آپ
کــو بتائـ یـں لیکــن آپ ان ےس اپـ نـی جانــب ےس کــی کــو ہدایــت کــر ن� یک درخواســت بھــی کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ آپ کــو
گ
قانـ ن
ـد� فراہــم کــر سـ ن
ـک� وایل تنظیمــوں ےک بــارے مـ یـں جانـ نـے ےک ی� اس پرچــۂ معلومــات یک پشــت
ـو� نمائنـ
پــر دیکھـ یـں۔
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قانـ ن
ـو� مــدد حاصــل کــر ن� کا بھــی حــق �ہ ــے ،اس لــے اگــر آپ مطمـ ئ ن
ـں نہـ یـں ہـ یـں تــو
ی
ا پ�ـ نـے نمائنــدے یــا قانـ ن
ـو� مشـ یـر ےس بــات کریــں۔
اگــر آپ کــو ڈبلــن کاررو ئا� ےک دوران حراســت مـ یـں لیــا گیــا �ہ ــے تــو آپ ےک لـ یـے کاررو ئا� یک مقــررہ
گ
مــدت مندرجــہ ذیــل ہــو� :ہمـ یـں ذمــہ دار ملــک ےس کہنــا ہــوگا کــہ وہ آپ یک درخواســت
ب ـر ئا� پنــاہ ےک داخــل کــے جـ ن
ـا� ےک ایــک مــاہ ےک انــدر آپ یک ذمــہ داری قبــول کــرے۔ اس
ی
ت
ئ
ےک بعــد اس ملــک کــو جــس ےس یــہ درخواســت یک گــی �ہ ــے دو ہفــے ےک انــدر ج ـواب دینــا
چا�ہ ـ یـے۔ آخــر کار اگــر آپ حراســت مـ یـں ر�ہ ـ تـے ہـ یـں تــو ذمــہ دار ملــک یک طرف ےس درخواســت
قبــول کــے جـ ن
ـا� ےک چــھ ہفـ تـے ےک انــدر آپ یک منتقــی انجــام پــا جـ ن
ـا� چا�ہ ـ یـے۔
ی
ن
ت
ن
اگــر آپ زیــر حراســت ر�ہ ــے ےک دوران منتقــی ےک فیصــے پــر اعــراض کــر � کا فیصلــہ
کــر ت� ہـ یـں تــو رسکاری ذمــہ داران ےک لـ یـے آپ کــو چــھ ہفـ تـے ےک انــدر منتقــل کرنــا ض�وری
گ
نہـ یـں �ہ ــے۔ تــب رسکاری افـران آپ کــو دســتیاب متبــادالت ےس آپ کــو مطلــع کریــں �۔
اگــر رسکاری ذمــہ داران آپ یک ذمــہ داری یل�ـ نـے ےک لـ یـے دورسے ملــک ےس کہـ نـے یک مقــررہ
مــدت یک تعمیــل نہـ یـں کــر ت� یــا آپ یک منتقــی بروقــت انجــام نہـ یـں د ی�ـ تـے تــو ضابطــۂ
ئ گ
جــا� �۔ ایــی
ڈبلــن ےک تحــت منتقــی ےک مقصــد ےس آپ یک حراســت ختــم ہــو
حالــت مـ یـں صفحــہ  11پــر مذکــور مــدت وقــت کا اطــاق ہــوگا۔
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جــس مــدت ےک دوران ہــم یــہ فیصلــہ کریــں کــہ آپ ےک لـ یـے
ذمــہ دار کــون �ہ ــے آپ ےک حقــوق کیــا ہـ یـں؟

اگــر ہــم آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ یک جانــچ کــر ن� ےک ذمــہ دار ہـ یـں تــو آپ کــو اس
ملــک مـ یـں ر�ہ ـ نـے کا حــق �ہ ــے یــا اگــر دورسا ملــک ذمــہ دار �ہ ــے تــو آپ ےک وہــاں منتقــل
کــے جـ ن
ـا� تــک۔ اگــر وہ ملــک جہــاں آپ اب موجــود ہـ یـں آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ
ی
ن
ن
یک جانــچ کــر � کا ذمــہ دار �ہ ــے تــو آپ کــم از کــم اس وقــت تــک یہــاں ر�ہ ــے کا حــق
رکھـ تـے ہـ یـں جــب تــک آپ یک درخواســت ب ـر ئا� پنــاہ پــر پہــا فیصلــہ کیــا جـ ئ
ـا�۔ آپ
مــادی وصولیــا� حــاالت ےس بھــی فائــدہ اٹھـ ن
ـا� ےک حقــدار ہـ یـں مثـا ً رہائــش ،کھانــا
ب
ن
وغـ یـرہ اور بنیــادی طـ بـی نگہداشــت اور ہنگامــی طـ بـی امــداد۔ آپ اســکول جــا� کا بھــی
اســتحقاق رکھـ تـے ہـ یـں۔
آپ کــو ہمــں اپـ نـی صــورت حــال اور ڈبلــن ممالــک ےک عـ ق
ـا� مـ یـں ا پ�ـ نـے افـراد خانــدان
ی
گ
ئ
ن
ن
یک موجــود� ےک بــارے مـ یـں زبــا� اور /یــا تحریــری اطــاع د ی�ــے کا موقــع دیــا جــا� گا۔
اور ایســا کــر ت� وقــت آپ اپـ نـی مــادری زبــان یــا کــی اور زبــان کا جــو آپ اچھــی طــرح
گ
ـک� � (یــا اگــر ض�ورت ہــو تــو آپ ترجمــان یک خدمــات
بولـ تـے ہـ یـں اســتعمال کــر سـ ی
حاصــل کرسـ ت
فص�ــے یک
ـک� ہـ یـں)۔ آپ کــو کــی دورسے ملــک مـ یـں آپ یک منتقــی ےک ی
گ
ایــک نقــل بھــی دی جـ ئ
ـا� �۔ آپ مزیــد معلومــات ےک لـ یـے ہــم ےس رابطــہ کــر ن� اور/
16

یــا اس ملــک مـ یـں اقــوام متحــدہ ےک ہـ ئ
ـا� کمشـرن بـر ئا� پنــاہ گزیــں ) (UNHCRےک دفـ تـر
ےس رابطــہ کــر ن� کا بھــی اســتحقاق رکھـ تـے ہـ یـں۔
آپ کا /آپ یک نمائنــدہ اور رسکاری ذمــہ داران آپ ےک حقــوق ےک بــارے مـ یـں مزیــد
گ
وضاحــت کریــں �!

آپ یک فراہــم کــردہ ت
ذا� معلومــات کا کیــا ہــوگا؟ آپ یــہ یک�ــے
گ
جانـ یـں � کــہ اس کا اســتعمال غلــط مقاصــد ےک لـ یـے نہـ یـں کیــا
جـ ئ
ـا� گا؟
ڈبلــن ممالــک ےک ذمــہ داران ضابطــۂ ڈبلــن ےک تحــت رصف ا پ�ـ نـے فرائــض یک انجــام
دہــی ےک لــے ان معلومــات کا تبادلــہ کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں جــو آپ انہـ یـں ڈبلــن طریقــۂ کار
ی
ےک دوران فراہــم کــر ر�ہ ــے ہـ یـں۔
آپ کو ئ
رسا� کا حق ہوگا:
•اس معلومــات تــک جــس کا تعلــق آپ ےس �ہ ــے۔ آپ کــو یــہ درخواســت کــر ن� کا
حــق �ہ ــے کــہ وہ معلومــات جــو درســت یــا ســچ نــہ ہــوں بــدل دی جائـ یـں اور اگــر
انہـ یـں ناجائــز طــور پــر مرتــب کیــا گیــا �ہ ــے تــو مٹــا دی جائـ یـں؛
•اس معلومــات تــک جــن مـ یـں یــہ وضاحــت یک گـ ئـی �ہ ــے کــہ آپ یک معلومــات کــو
ـا� یــا مٹایــا جـ ئ
یک�ــے درســت کیــا جـ ئ
ـا� جــس مـ یـں مخصــوص مجــاز ذمــہ داران
ئ
کارروا� ےک ذمــہ دار ےک طــور پــر یک گـ ئـی �ہ ــے ،اور
جــن یک نشــاندہی آپ یک ڈبلــن
قومــی تحفــظ معلومــات ےک ذمــہ داران جــو ت
ذا� معلومــات ےک تحفــط ےس متعلــق
درخواســتوں یک ســماعت ےک لـ یـے ذمــہ دار ہـ یـں ،یک تفصیــات رابطــہ بھــی شــامل
ہـ یـں۔
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آپ مدد ےک ل� کہاں جا ت
سک� یہ�؟
ی
پناہ ن
گزی� ےک حکام ےک ر با�ےط یک تفصیالت
( Maahanmuuttovirastoفنش
امیگریشن خدمات)
PL 18, 00581 Helsinki
+358 295 419 600
نم�:
اس معامےل یک� ئل� رسوس کا ب
،+358 295 419 627
منگل–جمعرات ۱۱–۱۰
www.migri.fi
ایک بنا ہمراہی ےک کم عمر فرد کا
نمائندہ
�ن
ٹ
ش
ڈس�کٹ عدالت پناہ گزی ےک متال�
ایک بنا ہمراہی ےک کم گعمر فرد یک� ئل�
ایک نمائندہ مقرر کرے �۔ استقبالیہ
ئ ٹ
کٹ عدالت
مرکز ایک نمائندہ ےک ل� ڈس� گ
یم� ایک درخواست پیش کرے �۔
تحفظ اطفال
استقبالیہ مرکز ےس مقدمہ ےک سلسےل یم�
نامزد کردہ سماجی کارکن ےک ذ یر�ےع ب� چ� ےک
ئل� تمام بہبودی خدمات کا بندوبست
کر ن� کا تقاضا کیا جاتا ہ�ے جو کہ اس
یک صحت اور پیش رفت یک� ئل� ض�وری
ہوں۔ اگر آپ ےک پاس ئ
کو� سواالت
یہ� ،تو آپ پا��ن استقبالیہ مرکز یم�
سماجی کارکن ےس بات کریں۔

ڈبلن ےک طریقہ کار ےک ئل� ذمہ دار
حکام
( Maahanmuuttovirastoفنش
امیگریشن خدمات)
رابطہ یک تفصیالت درج باال یہ�۔
ن
را�ےط یک
قومی نگرا� حکام ےک ب
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
یوروڈیک ( )cadoruEٹ
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 ر با�ےط یک تفصیالت
+358 295 480 181
( Poliisihallitusنیشنل پولیس بورڈ)
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
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( Maahanmuuttovirastoفنش
امیگریشن خدمات)
PL 18, 00581 Helsinki
+358 295 419 600
نم�:
اس معامےل یک� ئل� رسوس کا 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 گزی�ن یک
درخواست قبول یک ئگ� تھی۔ پولیس رسوس
مقامات ےک ئل� رابطہ یک معلومات پولیس یک
ویب سائٹ  poliisi.fiپر دستیاب یہ�۔
( Suomen punainen ristiفنش ریڈ کراس)
Tehtaankatu 1 a
Helsinki 00140
2000 701 20 +358
info@redcross.fi
www.redcross.fi
ن
خاندا� ار ی ن
اک� یک تالش کریں۔
گمشدہ
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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� اپ�ن رضامندی ےس مطلع کر رکھا
�ے۔ ن
قانو� معاونت ےک بارے یم� مزید
ہ
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
ٹ
نز
 ،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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