یونانی پناہ گزیں سروس سے 25.06.2017

درخواست گزاروں اور بین االقوامی تحفظ کے احسان مندوں کے بارے میں سوالوں کے جوابات
میرے حقوق کیا ہیں؟
گزیں یونان میں اپ کے مندرجہ ذیل حقوق ہیں:
جسطرح کی پناہ ِ
.i
.ii
.iii
.iv
.v

آپ کو بین االقوامی درخواست گزار کا کارڈ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے اپ کو یونان میں قانونی طور پر رہنے
کی اجازت دی جاتی ہیں۔
اب کو صحت کی دیکھ بھال کیلے مفت رسائی حاصل ہیں۔
آپ کے بچے سکول جا سکتے ہیں۔
مندرجہ ذیل شرائط پر آپ کو گھروں کے حقوق دے جاتے ہیں۔
خاص شرائط پر آپ کو کام کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔

کیا پناہ گزینوں کو گھر ملنے کا حق ہے ؟
پناہ گزین  p.d. 220/2007کے مطابق رہنے کیللے گھراپ کا حق ہے۔ ذمہ داری وزارت لیبرکے پاس ہے .پناہ گزین
سروس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی درخواست اہل اتھارٹی کو منتقل کریں ،قومی سماجی یکجہتی کی مرکز،وزارت لیبرکی
نگرانی کے تحت اتا ہے۔ اگرچہ پناہ گرینوں کے درخواست کا حق بنتا ہے کہ وہ گھر میں رہے لیکن فی الحال تقریبا
1000اسامیاں ہاوزنگ ڈھانچے میں پر کرنا ہے پس تمام درخواستوں کو پورا کرنا مشکال ہے ایک دفعہ اپ کو پناہ گزیں کا
مقام دیا جاتا ہے تسلیم شدہ پناہ گزینوں اور ماتحت تحفظ کے مستحق افراد کو ہاؤسنگ کا حق نہیں ہے( یوروپی قانون سازی
کے تحت)
 .3کیا یونانی حکومت ہمیں روزگار تاالش کرسکتے ہے؟
اگرچہ پناہ گزینونکو اور بین االقوامی تحفظ کے احسان مندوں کو کام کرنے کا حق دیا جاتا ہے ،پھر بھی ان لوگوں کے لئے
یونانی حکومت روزگار حاصل نہیں کر سکتا ہے ۔ یونانی شہریوں کے لئے بھی حکومت روزگار حاصل نہیں کر سکتا۔
ہمارے کیا حقوق ہونگے اگر ہم یونان بین االقوامی تحفظ( پناہ گزیں یا ماتحت تحفظ کی مقام) حاصل کرتے ہیں؟
.i

.ii

.iii
.iv
.v
.vi

آپ کو تین سال کا رہائشی اجازت نامہ مل جاےگا جو ختم ہونے پر آپ کو تجدید کرنا پڑے گا .یہ آپ کو دو سے نین
مہینوں ایک مثنت پناہ کزیں فیصلے کے بعد دیا جا ئیگا۔ جب تک آپ کو رہائشی اجازت نامہ نہیں ملتا ،اپ کے پاس
بین االقوامی تحفظ کارڈ (رجسٹریشن کارڈ) ہوگا جس پر الفاظ " اجازت نامہ کی منظوری زیرغور" ہوگا۔
اپ کے درخواست پر ,آپ کو سفری دستاویزات دئے جا یں گے جس کے کیلے اپ سے  85 €چارح کئے
جائینگے۔ اگر آپ کو ماتحت تحفظ دی گئی ہے (غیر پناہ گزیں کی حثیت) اور آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہو  ،یا آپ
کے اصل ملک کے حکام سے پاسپورٹ مل سکتا ہو  ،پھر آپ کو کوئی سفری دستاویزات کی ضرورت نہں ہیں .آپ
اپنا پاسپورٹ کی مدد سے سفر کرسکتے ہیں۔
آپ کو کام کرنے کا حق ہوگا.
ہسپتال تک آپ کو رسائی ہوگی۔
آپ کے بچے اسکول جا سکتے ہیں.
کوئی اور فائدہ دیتی
پھر بھی  ،یونانی حکومت آپ کو کوئی گھر نہیں دیتی  ،نہ آپ کو روزگار فراہم کر سکتی ،نہ َ
پے معزوری االونس کے عالوہ ان لوگوں کے لئے جو معزوری کے کچھ شکل و صورت رکھتے ہو۔
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ایک دفعہ مجھے بین االقوامی تحفظ ( پناہ گزیں کی حثیت یا ماتحت تحفظ) کا فیصلہ دیا گیا ہوتو کونسے طریقہ کار پر عمل
کرنا چاہئیے ایک رہائشی اجازت نامہ اور سفری دستاویزات حاصل کرنے کیلے؟
ایک دفعہ اپ کو ہمارے سروس سے فیصلہ مال تو اپ کوقابل اعتماد ہیلنیک پولیس سروس کے پاس جانا چاہئیے( ایتھنز میں ،
ایلینز دائریکٹوریٹ 24 ،پٹرو رالی سٹریٹ پر واقع) ضروری دستاویزات جمع کرنے کے لئے  ،تاکہ اپ کو رہائشی اجازت
نامہ جاری ہوجائے۔  1.5-1مہینوں کے اندر ،سپورٹنگ دستاویزات جمع کرنے کے بعد ،اس کو حاصل کرنے کیلے اپ کو
یونانی پناہ گزیں سروس کو ضرور انا چاہئیے۔ ایک ہی وقت میں ،آپ سفری دستاویزات کے لئے درخواست بھی دے سکتے
ہیں .آپ کو رہائشی اجازت نامے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا سفری دستاویزات کی درخواست کے دوران .دونوں طریقہ کار ایک
ہی وقت میں کئے جا سکتے ہیں.
کیا بالغ افراد سکول جا سکتے ہیں؟ ہم یونانی زبان کہاں سیکھیں گے ؟
بالغ مشروط تعلیم تک رسائی حاسل کرسکتا ہے۔ کبھی کبھی حکومت یونانی زبان کا سبق دیتا ہے  .آپ کو پناہ گزین خدمات
سے اطالع دی جاۓ گی ،اور آپ کے برادری  ،انجمنوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ذریع سے بھی اطالع دی جاۓ گی .
کیا ہم دوسرے یورپ کا سفر کرسکتے ہیں؟
اپ دوسرے یورپی ممالک کا سفر نیں کرسکتے اکر اپ پناہ گزیں ہے جب تک اپ کے پاس ڈبلن  IIIفیملی ری یونیفیکیشن
طریقہ کار کے ذریعے حق نہ ہو۔ اگر اپ ایک پناہ گزیں ہے تو درست سفری دستاویزات کے ساتھ اپ دوسرے یورپی ممالک
کا سفر کرسکتے ہیں جو ثابت کرے کہ کون سنجیدہ صحت کی وجہ سے باہر سفر کرسکتا ہے۔
اگر آپ کو پناہ گزین کی حیثیت یا ماتحت تحفظ فراہم کی جاتی ہے ،تو آپ سفری دستاویزات حاصل کرنے کی درخواست دی
سکتی ہے سفری دستاویزات کی عطا کرنے کی تکمیل ایک سے دو مہینوں میں ہوسکتا ہے۔ آپ کو سفری دستاویزات کے
ذریعے سے دوسرے یوروپی ممالک کو سفر کرنے کا حق ہے ،لیکن آپ کو وہاں مستقل رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ ہر چھ
مہینوں کے دوران آپ تین مہینے تک رہ سکتے ہیں ،لیکن انھی چھ مہینوں کے بعد آپ کو جانا پڑے گا ۔ اپ کو دوسرے
یورپی ملک میں رہنے کیلے اپ کو اس ملک کے شرائط کو پورا کرنا ہوگا جو تیسرے ملک کے باشندوں کیلے رکھے گئے
ہو۔
کیا بین االقوامی تحفظ کے ایک مستفید (ماتحت تحفظ کی پناہ گزین یا احسان مند) سفری دستاویزات کے ساتھ یورپ سے باہر
سفر کر سکتے ہیں؟
جی ہاں ،یہ ممکن ہے اگر آپ سفارت خانے سے ویزا حاصل کریں یا آپ ریاستی سفارت خانے کے قونصل خانے سے،
جہاں یہ امکان فراہم کی جاتی ہے۔ براہ مہربانی سفارت خانے یا ملک جس کو آپ جانا چاہتے ہے اس کے سفارت خانے کی
قونصل خانے سے رجوع کریں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو مزید معلومات کیلے رجوع کریں۔
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