مکمل اندراج – سواالت جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔
یونان میں پناہ کے طریقہ کار میں بہت سے مراحل ہیں اورکبھی کبھی یہ جاننا کہ ہر مرحلے پر کیا متوقع ہے ،مشکل
ہو جاتا ہے ۔ مکمل اندراج کی تقرری آپ کا پناہ ،نقل مکانی یا خاندان سے مالپ کے لیے انٹرویو نہیں ہے ،بلکہ یونانی
پناہ سروس کے پاس آپ کی ذاتی زندگی اورماضی کے حاالت کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہے۔ یہ آپ
کے لیے بھی ایک موقع ہے – کہ اگر آپ نے اندراج سے پہلے ،یونانی پناہ سروس کو ان خطرات کے بارے میں نہیں
تایا ،تو انھیں ضرور بتائیں جو آپ کو الحق ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب یونانی پناہ سروس آپ سے
سواالت پوچھے تو آپ انھیں سچ بتائیں۔
یہاں پر آپ کو سواالت کی اقسام کی کچھ مثالیں دی جارہی ہیں جو کہ آپ سے مکمل اندراج کے دوران پوچھی جا
سکتی ہیں – اگر آپ کے پاس ایسے دستاویزات موجود ہیں جو کہ آپ کے جوابات کی حمایت کرتے ہیں ،تو آپ انھیں
مکمل اندراج کی تقرری کے دوران اپنے ساتھ لیکر آئیں
۔
 (1آپ کا خاندانی نام اور درخواست گزار کا نام کیا ہے؟
 (2آپ کے والدین کے خاندانی نام اوردونوں اطراف کے والدین کے نام کیا ہیں؟
 (3آپکی قومیت کیا ہے ،یا بے وطن شخص ہونے کی صورت میں ،آپ کون سے ملک کے سابقہ رہائشی ہیں؟
 (4آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟
 (5آپ کی پیدائش کی جگہ کیا ہے (ملک /قصبہ یا گاؤں /شہر)؟
 (6آپ کی روانگی سے قبل آخری رہائش کی جگہ کیا ہے؟
 (7آپ کا مرکزی درخواست گزار سے کیا تعلق ہے (خاندان کے افراد کے لیے)؟
 (8آپ کا مذہب کیا ہے؟
 (9آپ کی تعلیمی سطح کیا ہے؟
 (10جس ملک سے آپ کا تعلق ہے ،وہاں آپ کا پیشہ کیا تھا؟
 (11آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ غیر شادی شدہ ،شادی شدہ ،طالق یافتہ ،بیوہ /رنڈوے ہیں؟
 (12شادی سے پہلے آپ کا خاندانی نام کیا تھا (خاص طور پر عورتوں کے لیے)؟
 )13آپ کے شوہر /بیوی کا کیا نام ہے اور کیا وہ یونان ،تیسری دنیا یا دیگر یورپی یونین ممالک میں رہ رہے ہیں؟(؟
 )14آپ کے بچوں کے نام اور ان کی تاریخ پیدائش کیا ہیں؟ کیا یہ یونان ،تیسری دنیا یا دیگر یورپی یونین ممالک میں
رہ رہے ہیں؟
 (15آپ کے بالغ بچے کیسے ہیں؟ وہ کسی زہنی یا جسمانی معذوری کا شکار تو نہیں؟
 )16کیا آپ کے دیگر رشتہ دار(خاص کر والدین یا بہن بھائی) یونان ،تیسری دنیا یا دیگر یورپی یونین
ممالک میں رہ رہے ہیں؟
 (17کیا پناہ کی تالش میں آپ کا کوئی بھی رشتہ دار جوآپ پر انحصار کررہا ہے اور کیوں؟
 )18کیا آپ ایک تنہا نابالغ ہیں؟
 (19ایک تنہا نابالغ کے سرپرست کی رابط ِہ تفصیالت کیا ہیں؟
 (20یونان میں ان کا ٹیلیفون نمبر کیا ہے ؟
نمب کیا ےہ؟
می ان کا موبائل ر
 )21یونان ں
 )22ان کا ای میل کا پتہ کیا ےہ؟
می ان کا پیشہ کیا ےہ؟
 )23یونان ں
 )24یونان می ان ےک کام ے
کرن یک جگہ کا پتہ کیا ےہ؟
ں
 )25کیاآپ کو پناہ گاہ یک ےضورت ےہ؟
 )26آپ ے
ن ے
اپن ملک کو کب چھوڑا؟
 )27یونان ےک لی ے
بتائی؟
اپن سفر ےک پروگرام ےک متعلق مزید ں
ں
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 )28یونان می داخےل ےس پہےل ،آپ ان ممالک می کیوں نہی ٹہرے کہ جن ےس آپ عبوری طور پر گزر کر ے
آن ںہی؟
ں
ں
ں
می آپ ےک داخےل یک تاری خ کیا تیھ؟
 )29یونان ں
می آپ ےک داخےل یک صیح جگہ کیا تیھ؟
 )30یونان ں
 )31کیا آپ ےک پاس پاسپورٹ ےہ؟
نہی ےہ؟
نہی ےہ ،تو کیوں ں
 )32اگر آپ ےک پاس پاسپورٹ ں
ے
 )33کیا آپ ےک پاس ے
اپن قومیت کو ثابت کرن ےک ںلی دیگر دستاویزات ںہی؟
ے
 )34کیا ے
ے
یونی ممالک ےک ںلی ویزہ حاصل کیا تھا؟
می کبیھ آپ ن یونان یا
دیگریورپ ں
ماض ں
ی
 )35کیاآپ ے
ن کبیھ یونان یا دیگریورپ ں ے
یونی ممالک کا دورہ کیا؟
ی
می ےہ ،تو کس ملک کا؟
 )36اگر آپ کا جواب ہاں ں
 )37آپ ے
ن وہاں ے
کتن مدت قیام کیا تھا؟
ے
 )38کیا ے
می پناہ ےک ںلی درخواست دی تیھ؟
می آپ ن یونان ں
ماض ں
ے
 )39کیا ے
می آپ ن دورسے یورپ ں ے
می پناہ ےک ںلی درخواست دی تیھ؟
یونی ممالک ں
ماض ں
ی
ے
 )40کیا ے
می پناہ ےک ںلی درخواست دی تیھ؟
می آپ ن کیس بیھ دورسے ملک ں
ماض ں
ی
رہائیس اجزت نامہ تھا؟
می کبیھ
 )41کیا آپ ےک پاس یونان ں
طن مسائل کا سامنا ےہ؟
 )42کیاآپ کو کیس بیھ طرح ےک ر
می ہ ،تو ے
رہ ںہی؟ یہ کب تشخیص کیا گیا تھا؟ کیا آپ
کر
سامنا
کا
مسائل
طن
ان
آپ
ےس
مدت
کتن
ر
ےے
 )43اگرجواب ہاں ں ے
ے
می
می ےہ ،تو بران مہرباپ عالج یک وضاحت
کیجن۔ کیا یونان ں
رہ ںہی؟ اگرجواب ہاں ں
اس ر
ں
طن مسئےل ےک ر ںلی عالج کروا ے
ے
ے
آپ ےک پاس اپن ڈاکب ےس رابےط یک تفصیالت موجود ںہی؟ کیا آپ حاملہ ںہی؟ آپ کتی ماہ ےک حمل ےس ںہی؟ اب تک اس
کوطن امداد مہیا یک ے
گن تیھ؟
می آپ
حمل ےک ساتھ آپ کو کیس بیھ طرح ےک مسائل کا سامنا تھا؟ کیا یونان ں
ر
ے
سکی ہی کہ آپ ے
ن اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ بر ےان مہرباپ وجوہات ایک مخترص خالےص یک صورت
 )44کیا آپ وضاحت کر ے ں
کیجن۔
می بیان
ں
ں
رسا ے
 )45کیا آپ کوکبیھ کیس بیھ جرم یک وجہ ےس ے
ہوپ؟
ے
می ےہ ،کب؟ کس عدالت ےک ذریےع؟ آگ کیا ہوا؟
 )46اگرجواب ہاں ں
ے
زیر التواء ےہ؟
 )47کیا آپ پرکبیھ کیس بیھ ملک ں
می ِ
فرد جرم عائد کیا گیا کہ جہاں ےک ںلی کارواپ ِ
 )48کیا آپ ے
ن کبیھ ان ےک ںلی کام کیا:
ے
ریاسن مسلح افواج
غب
۔ قویم مسلح افواج ،ں
۔ حکومت
۔ کیس بیھ رسکاری ایجنیس
۔ عدلیہ
۔ پریس ایجنسیاں
۔ تحفظ فراہم ے
کرن واےل ادارے (رسکاری /رنج)
ے
کیجن۔
تاریخی فراہم
مہرباپ ان کا نام ،محکمہ ،عہدہ اور
اگر ہاں ،تو بر ےان
ں
ں
ے
ے
ر
ر
 )49ے
می ےس کس کو ترجیح دیں ےک؟
می ،آپ مرد یا عورت انبویو کرن واےل ں
اپن پناہ ےک انبویو ں
ے
ے
 )50کیا آپ ےک پاس وہ دستاویزات موجود ںہی جو آپ جمع کروان یک خواہش رکھن ہو؟
ے
ے
 )51کیا آپ پناہ ےک حواےل ےس فریہم یک ے
می اضافہ اور /یا درستگ کرنا چا ںہی ےک؟
گن تحریروں ں
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