'فیملی ری یون یفکیشن ( خاندان کا مالپ) ک یا ہے؟'

فیملی ری یون یفکیشن(خاندان کا مالپ) کئی ممالک میں نقل وطن کی ایک تسلیم شدہ وجہ ہے۔ اگر کسی ایک مخصوص ملک میں کسی خایدان کا ایک فرد یا زیادہ افراد
پہلے سے رہاتش یذیر ہیں تو نقیہ خایدان بھی اسی ملک میں نقل وطن کرنے کا اہل ہو شکتا ہے۔
فیملی ری تون یقکیشن قوانین کسی خایدان کے ایک شابھ رہنے کے حق کے شابھ اس ملک کے نقل وطن کو قاتو میں رکھنے کے حق میں توازن النے کی کوشش
کریا ہے۔
اگر آپ کے خایدان کے افراد کسی دوسرے توروپی ملک میں پہلے سے قاتوپی طور یر رہاتش یذیر ہیں تو یہ یات پہت ضروری ہے کہ آپ گریک اشایلم سروس(
تویان کی ستاسی نتاہ کی خدمت) کو اس کی اطالع دیں اور یہ نتانیں کہ آپ وہاں یر ان کے شابھ شامل ہویا خا ہنے ہیں۔

'ک یا اس کا مجھ پر اطالق ہونا ہے؟'
اگر آپ درج ذیل سرانط میں سے کسی ایک سرط یر تورے ایرنے ہیں تو آپ ایک دوسرے توروپی ملک میں ا ننے خایدان کے شابھ رہاتش اختتار کرنے کے اہل
ہو شکنے ہیں:
•

اگر آپ  18شال سے کم عمرکا ایک بچہ ہیں اور ا ننے والدین یا قاتوپی سریرست کے نغیر سفر کر رہے ہیں تو آپ انئی والدہ/والد ،پہن /بھاپی،
خالہ/بھوبھی/ماموں /چچا یا یاپی /دادی /یایا/داداکے یاس خانے کی درحواست دے شکنے ہیں۔ ننہاہ اور علیچدہ شدہ بچوں کے لنے اضافی معلومات
ذیل میں فراہم کی گئی ہے۔

•

اگر آپ  18شال سے زاید عمر والے ایک یا لغ فرد ہیں تو اس صورت میں ،آپ ا ننے یا انئی سریک حتات کے شابھ رہنے یا ا ننے یا یا لغ بچےکے
شابھ ،کسی دوسرے توروپی ملک میں قاتوپی طور یر رہنے کے لنے درحواست دے شکنے ہیں۔

آپ کو ا ن نے دعوے کو نانت کرنے میں مدد کرنے والی دس یاوپزات دکھانی ہونگی۔
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آپ کو ا پ نے خاندان کے افراد کواس ملک میں س یاسی پ یاہ مل نے کے اپ تظار کی ضرورت نہیں
ہوگی۔
(آرپ تکل -10ڈنلین " IIIخایدان کے افراد حو نین االقوامی بخفظ کے درحواست گزار ہیں")

خاص طور نے زد نذپر لوگ یع نی ج نہیں کوئ خطرہ ہو-

ممکنہ اس تث یاء

نعض معامالت میں ،کوپی توروپی ملک فیملی ری تون یقکیشن کی درحواست م یظور کر شکتا ہے ،خاہے آپ درج ناال شرایط کی پر یورے نہ اپرنے ہوں ۔ یہ ا تسے لوگ
ہو شکنے ہیں ،جن کی صچت پہت کو شدید مشکالت درنیش ہوں نعئی کوئ شدید نیماری ہو یا حنہیں دیگر مخصوص ضروریات الحق ہوں۔ اگر آپ کو اس قسم کی
ضروریات ہوں توآپ ا ننے ایدراج کے موقع یر فیملی ری تون یقکیشن کے یارے میں ضرور معلومات خاضل کریں ۔ اس کا ف یصلہ ہر معاملہ کی انفرادی توعیت کی
نتتاد یر کتا خایا ہے۔ اگر آپ یا کوپی رسیہ دار خصوصی طور پر ایک زد یذیر معاملہ ہو تومزید معلومات نیچے فراہم کی گئی ہے۔
اگر فیملی ری یون یفکیشن کے ل نے آپ کی درخواست کو رد ک یا خانے یو یونان کی خکومت اس نات کا ف یصلہ کرے گی کہ آنا آپ یونان میں س یاسی ن یاہ خاصل کر سک نے
ہیں۔

"میں فیملی ری یون یفکیشن ( خاندان کےٍ مالپ) کے ل نے کی سے درخواست دوں؟"

م
آپ ضرف گریک اشایلم سروس( تویان کی ستاسی نتاہ کی خدمت) میں کمل رجسیرتشن کے موقع یر ہی فیملی ری تون یقکیشن ( خایدان کے متالپ) کے لنے
درحواست دے شکنے ہیں۔
•
•

پ
اگر آپ جزیروں میں ہیں تو آپ وہاں یر ہیچنے کے نعد آپ کا حودبچود رایدراج ہو خانے گا۔
مّ
اگر آپ ملک کے مرکزی زمتئی حصہ میں ہیں تو آپ کو ا ننے کمل ایداراج یا رجسیرتشن کے لنےان یظار کریا ضروری ہے۔

م
کمل رجسٹریشن کے انائثیمنٹ یعنی مالقات میں ک یا ہونا ہے؟

ٰ
م
کمل رجسٹریشن کے اپائنٹمنٹ کے موقع پر ،اس پات کا ف یصلہ کیا جائے گا کہ آپا آپ کے پاس ری یون یفکیشن (جاپدان کے میالپ) کا اپک درست دعوی موجود

ہے۔ ا ننے ئنیادی جاپدان کی اپک دوسرے ملک میں موجودگی کو پانت کرئے والی دسیاوپزات کی فراہمی کے لنے نیار رہیں۔ اگر آپ تمام درست دسیاوپزات کی
نیاری کے ساتھ جائیں یو گرپک اساپلم سروس( یوپان کی سیاسی نیاہ کی جدمت) کے لنے اس پات کا تعین بہت ہی آسان پر اور تٹز پر ہو گا کہ آپا آپ کے

ٰ
پاس فٹملی ری یون یفکیشن ( جاپدان کے میالپ) کا درست دعوی موجود ہے پا بہیں۔ درست دسیاوپزات کو فراہم کرئے میں پاکامی سے یہ عمل کافی جد پک
سست ہو سکیا ہے۔ ممکنہ طور پر درکار دسیاوپزات سے م یعلق معلومات ذپل میں ہیں۔
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ٰ
اگر اس یات کا ف یصلہ کتا خانے کہ آپ کے ایک درست دعوی رکھنے ہیں تو تویان آپ کی قایل لتنے والے ملک کو بھیچے گا جہاں یر آپ کا خایدان موحود ہے۔
تویان یہ کام ئین ماہ کی مدت میں ابچام دے گا ،لتکن نعض اوقات یہ تیزی سے سر ابچام یایا ہے۔

ی
اس رجسیرتشن کے ایانتیمیٹ کے موقع یر آپ کو ا ننے یاسپورٹ اور ستاحئی دستاویزات ا ننے شابھ رکھتا ہوگا ،لتکن یہ چیزیں آپ کے فیملی ری تون یقکیشن کی کمتل

یر آپ کو واتس کی خانیں گی۔
فیملی ری یوپ تفکیشن کے لنے درکار چٹزوں سے م یعلق بہت زپادہ تفصیالت کے لنے ہماری ونب سانٹ  www.refucomm.orgکے ستکشن ‘‘ڈیلن

 ’’IIIکو مالحظہ فرمانیں۔

رجسیرتشن کے ایانتیمیٹ یر آپ کو ایک کارڈ خاری کتا خانے گا ،یہ اس طرح کا ہوگا۔:

آپ کے کارڈ کے اوپری دائیں کیارے پر اپک اور پاریخ ہے‘‘ :اتٹ ِرویو پا انیل کے جاپزہ کی پاریخ’’۔
اگر آپ اس یاربخ کو اب بھی تویان میں ہیں اور آپ کے ری تونقکیشن کیس کی نیش رفت پہیں ہوپی ہو تو آپ کو خا ہنے کہ آپ ا ننے کیس نمیر یر مشیمل ا ننے
ستاحئی کاعذ کے شابھ گریک اشایلم سروس سے رانظہ کریں۔

م
کمل رجسٹریشن کے انائثیمنٹ کے بعد ک یا ہونا ہے؟

م
آپ کی درحواست ف پول کرنے ‘واال’ ملک آپ کی فیملی ری تون یقکیشن کی درحواست کو ا ننےیاس لے لے گا اور آپ کے دعوے کا کمل طور یرخایزہ لنے خانے
یک آپ کو آپ کے رسیہ دار کے یاس فتام کرنے کے لنے مت یقل کرے گا۔
لتنے واال ملک آپ کی درحواست کا ف یصلہ  2ماہ میں کرے گا۔

لتنے والے ملک کے ذرنعہ کوپی ف یصلہ لنے خانے کے نعد گریک اشایلم سروس ( تویان کی ستاسی نتاہ کی خدمت) کو ا ننے ف یصلہ سے مظلع کرے گا ،حو آپ کو
ان کے ف یصلہ سے آ گاہ کرے گی یا وہ آپ سے معاون دستاویزات طلب کر شکئی ہے۔ اگر آپ فیملی ری تون یقکیشن کے لنے م یظور کنے خانیں تو تویان کے
ب
یاس آپ کو لتنے والے ملک کو ھیچنے کے لنے  6ماہ کی مدت دستتاب ہوگی اور وہ آپ کو سفری دستاویزات فراہم کرے گا۔
آپ کی یکٹ اشایلم سروس کے ذرنعہ آپ کو دستتاب کی خانے گی۔ یاہم ،آپ اس عمل کو تیز کرنے کے لنے ا ننے ہوائ سفر فیمت کی ادانتگی کا ان یظام کر
شکنے ہیں ،ک پویکہ سفری یک پوں کے لنےان یظار کا وفت طویل یر ہو شکتا ہے۔
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ً
آپ کی روایگی سے نفرنتا  24گ ھت پوں پہلے ،آپ کو گریک اشایلم آقس سے انئی یکٹ خاضل کرنے یا جریدنے کے لنے اشایلم آقس میں خاضری د ننے کے لنے
آپ کو ایک قون کال آنے گی۔ نفرنتا  2ہفنے کی ّمدت کے نعد ،آپ ا ننے لتنے والے ملک کے لنے ہوائ سفر کریں گے۔
آپ کو تویان چھوڑنے کے موقع یر ،ا ننے یاسپورٹ یا ستاحئی دستاویزات دے د ننے خانیں گے۔
اگر آپ کو یا آپ کے خایدان کو لتنے والے ملک میں ستاسی نتاہ خاضل مل خانے تو آپ کو رہاتسی اخازت یامہ دیا خانے گا ،جس سے اس یات کا نیہ لگے کہ
آپ کو نین االقوامی بخفظ کی ضرورت پہیں ہے نب بھی آپ کو خایداپی زیدگی کا حق ہے۔

فیملی ری یون یفکیشن سے م یعلق مزند یفص یالت

آپ کے فیملی ری یویفکیشن کے کیس کو نانت کرنے کے ل نے دس یاوپزات

اگر آپ کے یاس کوپی اتسی دستاویزات ہیں جس کے یارے میں آپ کا حتال ہو کہ یہ م یعلقہ ہو شکئی ہے مگر آپ یہ یات نقتئی طور یر پہیں کہہ شکنے تو ،اس
کی ایک نقل گریک اشایلم سروس میں ا ننے اتیروتو کے موقع یر ا ننے شابھ النیں۔
نہ ضروری نہیں کہ خاندان کے مالپ کے اصولوں پر اپرنے کے تمام زمرات والے کاغذات نا دس یاوپزات آپ کے ناس ہوں لتکن اگر آپ کے یاس ان میں
سے کوپی سی بھی دستاویز موحود ہے تو ان کی نقل کی یرنٹ کروانیں (اگر الگو ہو تو) اور ان کو ا ننے اتی ِروتو کے موقع یر ا ننے شابھ النیں۔
ڈنلن  IIIرنگولیشن کا آرن یکل  : )34 (2ڈنلن خاندان کے م یالپ کی درخواستوں کے ل نے ممکنہ طور پر م تعلقہ دس یاوپزات کی فہرست)
(الف) درجواست گزار کی ذاتی تفصیالت ،اور جہاں کہیں موزوں ہوں اس کے جاپدان کے افراد ،رسنہ دار پا جاپدان کے کوتی دوسرے رسنہ دار (
م
کمل پام اورجہاں کہیں موزوں ہوں ساتقہ پام؛ تکارے جائے والے پام پا فرضی پام ،قومنت ،موجودہ اورر ساتقہ؛ پاریخ اور مفام نیدایش) کی فہرست؛
ُ
کسی قسم کی سرکاری دستاویزات حو آپ کا اس رسیہ دار سے ،جس کے شابھ آپ دوسرے توروپی تونین کے ملک کے شابھ دویارہ مالپ کریا خا ہنے ہیں ،خاندانی
رسنہ طاہر کرنے ہیں۔
(ب) سیاختی اور سفری کاغذات ( جوالہ جات ،درسیگی ،پاریخ اجرا ،جاری کرئے والی اتھارتی ،مفام اجراء وغٹرہ)؛
کسی قسم کی سرکاری دستاویزات حو آپ کی ستاچت اور آپ کے رسیہ دار کی ستاچت طاہر کرپی ہوں۔
(ج) درجواست گزار کی سیاچت کو یسلٹم کرئے والی دپگر معلومات ،یشمول رپگولیشن ( یوروتی یوئین) تمٹر 603/2013؛  ،29.6.2013آقسل
جریل آف تورونین تونین  L 180/49 ENکے مظاتق گزاری گئی فتگر یرنیس۔
ّ
یہ وہ معلومات ہےجن یک تویاپی حکام اور دوسرے ملک ،جہاں یر آپ کے رسیہ دار موحود ہیں ،کو ان یک رشاپی خاضل ہولتکن آپ کو ان یک رشاپی خاضل یہ
ہو ،یاکہ اس یات کا امکان یہ ہو کہ آپ نے اپہیں نتار کتا ہے۔
(د) مفام رہایش اور سفر کے را سنے؛
پ
کسی قسم کی اتسی دستاویزات حو اس یات کو طاہر کرپی ہوں کہ آپ اور آپ کے رسیہ دار رہاتش یذیر ہوں اور وہاں یر ہیچنے کے لنے آپ دوتوں کے سفر کے

را سنے کتا بھے۔
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(ھ) رہایشی دسیاوپزات پا اپک رکن ملک کے ذرتعہ جاری کردہ وپزے۔
کسی قسم کی سرکاری دستاویزات حو اس یات کو طاہر کرپی ہوں کہ آپ کے رسیہ دار کوایک دوسرے توروپی تونین کے ملک میں فتام کی اخازت خاضل ہے ،یا تو
م
رہاتسی اخازت یامہ یا اس ملک کی طرف سے خاری کردہ یاسپورٹ ،یا دیگر قسم کی قاتوپی رہاتش حو کہ ان کے کمل طور یر رجسیر ہونے کے نعد ان کی ستاسی نتاہ

کی درحواست کے معانیہ کے موقع یر اپہیں فراہم کی گئی ہوں– اتسا نتک وفت پہیں ہو شکتا ،ک پویکہ وہ پہلے نین االقوامی بخفظ کی درحواست کے لنے ا ننے ارادہ
ً
م
کو رجسیر کرنے ہیں ،یہ ایک قسم کی رہاتسی دستاویز ہے حو کہ عموما ان کے ذرنعہ ا ننے دعوے کو کمل طور یر رجسیر کنے خانے کے نعد اور ان کے دعوے کے
م
نتتادی حقاتق کے ایدراج کے لنے ان کے اتیروتو لنے خانے کے نعد خاری کتا خایا ہے ،لتکن ان کے دعوے کا ابھی یک کمل طور یر خایزہ پہیں لتا گتا ہو اور

اس یر ف یصلہ پہیں کتا گتا ہو۔ اگر آپ کو نقتئی طور یر یہ یات معلوم پہیں ہے کہ آیا آپ کے رسیہ دار کی رہاتسی دستاویز ان کے ستاسی نتاہ کی کاررواپی کے
ایک درست مرخلہ میں ہے یا پہیں یاکہ آپ اب ان کے شابھ خایداپی متالپ کے لنے درحواست دیں ،تو ایک نقل یا یرنٹ نکالیں اور گریک اشایلم سروس
(تویاپی ستاسی نتاہ کی خدمت) کے یاس اسے النیں ،وہ ف یصلہ کریں گے۔

اگر آپ معلومات یا نعاون کے لنے اشایلم سروس ( ستاسی نتاہ کی خدمت) یک تیزی کے شابھ رشاپی پہیں خاضل کر شکنے تو اور آپ اس یات کو نقتئی نتایا

خا ہنے کہ آپ نے ا ننے خایدان کے مالپ کو ممکیہ خد یک خلد نتانے کے لنے نمام درست دستاویزات کو نتار کتا ہے ،آپ تویان میں ا ننے عالقہ کے اتو این ابچ

سی آر کے قاتوپی امداد کے نقاذ کے سراکت دار سے یہ معلومات اور نعاون خاضل کریں -یہ متتاڈرتسی یا ڈی آر سی یا کوپی دوسرا ادارہ ہو شکتا ہے ،حو کہ اس یات
یر میخصر ہے کہ آپ کہاں یر ہیں۔ ہماری اس ونب شانٹ یر اہم ن یظیموں کی کئی فہرستیں ہیںwww.refucomm.org :
(و) وہ جگہ جہاں پر درجواست جمع کی گتی تھی؛
نہ آپ کے ئین االقوامی تحفظ کے رجسٹریشن کاغذات نا کارڈ پر ہے۔

ننہا اور غلیٰحدہ سدہ تچے

قاتون کے مظاتق نمام دیگر بخفظات یر بچوں کے پہیرین مقادات کو مقدم رکھتا ہوگا۔
•
•

ننہا بچے  18شال سے کم عمر والے وہ بچے ہیں حو ا ننے والدین یا ان کی دیکھ بھال کرنے والے خایدان کے کسی یا لغ فرد کے نغیر ہیں۔

علیچدہ شدہ بچے 18شال سے کم عمر والے وہ بچے ہیں حو یا تو ا ننے والدین میں سے کسی ایک کے شابھ یا خایدان کے کسی دوسرے فرد سے خدا
ہو گنے ہوں ۔ ننہا اور علیچدہ شدہ بچے خایدان کے مالپ کی کارروان پوں میں یرحیح کے حقدار ہیں۔

 14سال سے کم عمر والے تچے۔
ٰ
اگر خایدان کے مالپ کا دعوی کسی  14شال سے کم عمر کے ننہا یا علیچدہ شدہ بچہ سے م یعلق ہو تو ،اس کے رجسیر شدہ عالقہ کا تویان کا نتلک یراستک پویر درج
ذیل میں سے کسی ایک کام کی ابچام دہی کے لنے ذمہ دار ہے:
•
•

نہٹرین مفادات کا یعین ،یا اگر وہ ن نہا ہوں یا …

اگر وہ ا ننے والدین سے غلیحدہ سدہ ہیں تو نہٹرین مفادات کی یشخ یص۔

اگر بچے کے نہٹرین مفادات کا یعین یا نہٹرین مفادات کی یشخ یص اس یات یر م یفق ہو کہ وہ جس رسیہ دار کے شابھ مالپ کے لنے درحواست کر رہے ہیں،
اس کے شابھ بچے کا مالپ ،بچے کے پہیرین مقادات میں ہو....
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...اور اگر وہ والدین میں سے کشی اپک سے غلیحدہ سدہ ہیں
...اور اگرغلیحدہ سدہ والدین تھی یہ رضامیدی دیں پا ان کی رضامیدی جاضل کی گتی ہو
 ...پا اگر ان کے ساتھ راتطہ کرپا ممکن یہ ہو
 ...پا وہ اپک معقول وفت میں جواب یہ دیں......
 ...یو نیلک پراسک یوپر یچہ کو اس کے رسنہ دار کے ساتھ میالپ کے لنے اجازت د ننے کا ف یصلہ کرپا ہوگا۔
تویان کے مچتلف عالقوں میں کارروان پوں کے اوقات پہت ہی مچتلف ہیں اور نعض عالقوں میں ننہا بچوں کے قاتوپی سریرست کے طور یر مفرر شدہ نتلک یراستک پویر
سے یروفت ردعمل یا ف یصلہ خاضل کریا پہت مشکل ہے۔ یہ اشایلم سروس( ستاسی نتاہ کی خدمت) کے اختتار کے ایدر پہیں ہے۔
 14اور  18سال کی درم یانی عمر والے تچے.
ٰ
اگر آپ کے خایدان کے مالپ کا دعوی  14شال سے یڑے اور  18شال سے چھوپی عمر والے کسی ننہا یا یا لغ بچے سے م یعلق ہے تو آپ کو اس یات کا

ن پوت نیش کریا یڑ شکتا ہے کہ وہ یایا لغ والدین یا خایدان کے کسی یا لغ فرد کے شابھ مالپ کے لنے رصامید ہے۔ اگر وہ جس رسیہ دار کے شابھ مالپ کے لنے
درحواست دے رہے ہیں وہ اس کے والدین میں سے کوپی پہیں ہے تو آپ کو یہ یات طاہر کرپی یڑ شکئی ہے کہ یہ رسیہ دار ان کی ذمہ د اری ابھانے کے
لنے نتار ہے اور اس ذمہ داری کو ابھا شکتا ہے۔ ان کے ارادہ کو واصح کرنے واال ایک شادہ ،بحریری دسیخط شدہ افرار یامہ کافی ہو گا-

ٰ
اگر خایدان کے مالپ کا دعوی ایک ا تسے بچے کے م یعلق ہے حو  14شال سے زاید اور  18شال سے کم عمر کا ہے اور والدین میں سے کسی ایک یا خایدان
کے کسی یا لغ فرد کے شابھ ہے ،حو اس کے والدین پہیں ہیں تو اس یات کا ن پوت دکھانے کی ضرورت یڑ شکئی ہے کہ علیچدہ شدہ والد  /والدہ /والدین سے
اس رسیہ دار کے شابھ جن کے شابھ وہ مالپ کریا خاہتا ہے ،متالپ کرنے کے لنے رضامتدی خاضل کی گئی ہے۔

خصوصی زد نذپری والے معامالت
چب کوپی شخص یا اس کا رسیہ دار حصوصی طور یر زد یذیر ہو نعئی اپہیں کوئ حطرہ ہو ،اور ان میں سے دوتوں مچتلف توروپی تو نتین کے ممالک میں نین االقوامی
بخفظ کے درحواست گزار ہوں تو وہ ایک رہاتسی اخازت یامہ خاضل کرنے کے اہل ہو شکنے ہیں۔ آپ اس طرنقہ سے زیادہ تیزی کے شابھ مالپ کر شکیں گے۔
ڈیلن  IIIریگولیشن میں ایک ہ پومتیٹیرین کالؤز ( اتساپی ہمدردی کی نتتاد والی شق) ہے ،جس میں نتان کتا گتا ہے کہ توروپی تونین کے رکن ممالک آپ کو اور
آپ کے رسیہ دار کے مالپ کے لنے رہاتسی اخازت یامہ د ننے کے لنے درحواست دے شکنے ہیں ،خاہے وہ اس ریگولیشن کی سفوں کے بچت صچیح طور یر اس
کے ذمہ دار یہ ہوں۔
ً
اگر آپ کے حتال میں آپ یر اس کا اطالق ہو شکتا ہے تو مزید معلومات ،نعاون کی درحواست کر شکنے ہیں ،حصوضا ڈنیش رنف پوجی کاؤتسل ( ڈی آر سی)

/https://drc.dkکی قاتوپی امداد کی نیم یا توروپی یار اتسوسی اتشن کے قاتوپی امدادی مشن یرانے لیسوس ( )CCBE-DAVسے۔
/http://www.europeanlawyersinlesvos.eu
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توروپی تونین کے نعض ممالک تسمول جرمئی میں ،اتساپی ہمدردی کی استاب والے استتتاپی خاالت کے لنے ،رہاتسی اخازت یامہ بخشنے کے لنے ایک دوسری
کاررواپی موحود ہے ،حو تیز یر ہو شکئی ہے۔ حویکہ جرمئی ستاسی نتاہ اور خایدان مالپ کی درحواسپوں کو گزارنے کے کاموں کے توچھ یلے دیا ہوا ہے اس لنے اس
س
یات کا امکان ہے کہ اس کے اطالق کے لنے‘استتتاپی خاالت’ کی طح پہت ہی خاص وجہ ہوگی۔
اگر آپ کو انئی یا دوسرے توروپی تونین کے ملک میں ا ننے رسیہ دار کی شدید زد یذیری کی وجہ سے قوری خایداپی مالپ کی ضرورت ہو تو مزید معلومات اور نعاون
کے لنے درحواست دیں۔
م
اگر آپ کمل طور پر بے بقی نی کے شکار ہیں یو مجاز قایونی معلومات اور بعاون خاصل کریں
خایدان کے مالپ کی کاررواپی نیچتدہ ہے۔ اگر آپ کو قاتوپی معلومات یا امداد کی ضرورت ہے تو ،اس یات کو نقتئی نتانیں کہ آپ کے ذرنعہ رانظہ کتا گتا وکتل ان
کارروان پوں کے م یعلق واقعی ضاچب علم اور بحریہ کار ہے۔ ہر ایک عالقہ میں موحود تو این ابچ سی آر کے قاتوپی نقاذ کے سراکت داران ،ان کے ذرنعہ فراہم کی
خانے والی خدمات کے لنے حوایدہ ہیں اور اس لنے آپ ان کی معلومات اور مسورہ کو زیادہ قایل اعیماد نصور کر شکنے ہیں۔

اگر آپ کو نقتئی طور یر یہ معلوم پہیں ہے کہ تویان کے اس عالقہ میں تو این ابچ سی آر کی قاتوپی امداد کی نقاذ کی ن یظیم کوتسی ہے ،جہاں یر آپ کی ستاسی نتاہ

کی درحواست رجسیر ہے ،تو ا ننے عالقہ کے تو این ابچ سی آر کے یرونتکشن اقسر سے دریافت کریں۔ اگر آپ کسی دوسرے تو این ابچ سی آر عملہ سے دریافت کریں
تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو درکار شواالت کے حوایات خا ننے یہ ہوں؛ لتکن وہ آپ کو آپ کے عالقہ میں موحود تو این ابچ سی آر کے یرونتکشن اقسران کے یاس
ب
ھیجیں گے۔

آپ تو این ابچ سی آر کے یرونتکشن رنفرل یابھ وے دستاویز کا یرچمہ کرانے اور آپ کے لنے مہتا کرنے کی بھی درحواست کر شکنے ہیں یا کہ آپ کو اس یات
سے واقف یت خاضل ہوں کہ مچتلف قسم کی نفتیسات اور مشکالت کے شلسلہ میں مدد کے لنے کس شخص اور کس ن یظیم سے درحواست کی خا نے۔
آپ رانظہ کا قارم اسیعمال کرنے ہونے www.refucomm.org ،یر ہمارے وکالء سے بھی رانظہ کر شکنے ہیں۔
آپ پر سالم نی ہو اور ہم اس نات کی اُم ید کربے ہیں کہ آپ نہت خلد ا پ نے خاندان کے ساتھ مل خائیں۔
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