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ایک ک تابچہ جو کہ ب تان کریا ہے کہ بتاہ کے دعوے کو کیسا لکھا جایا ہے

پناہ کے دعوے کی پناری کا ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ انٹرویو کی پناری کے لیے اس سے م تعلق دسناویزات یا فلم دیکھیے اور اس کے ساتھ ا پیے یاس کچھ
لکھیے یاکہ آپ ا پیے خناالت کو ایک یرپ یب دے سکیں۔
یہاں یہ یات کہنا یہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ پنان انٹرویو کے وقت انٹرویور کو یہیں د پیے حا ہیے۔ یہ انٹرویو کے وقت ایک ایمایدارایہ اور بے یکلف بحث کا
متنادل یہیں ہے۔ یہ محض ایک آلہ ہے جو کہ آپ کو یہ سوخیے میں مدد د پنا ہے کہ کنا یاتیں اہم ہیں۔

اس ک تابچہ کا کام پناہ کے دعوے کے پنان کے یہلے مسودہ کو پنار کربے میں آپ کو مدد د پنا ہے۔
سب سے یہلے ہم اس کی وضاحت کربے ہیں کہ آپ کی ساکھ یا سچّا ئ کا یعین کس طرح سے کنا حابے گا ،جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح سے

اپنی کہانی کو یہت یفصنل سے سنایا حا ہیے۔ دوسرا ،یہ پناہ کی اہلیت کے معنار کی مخنلف فایونی اقسام کی تھی وضاحت کرے گی۔ "پناہ کا مطلب ہے فایونی

بحفظ"۔

تیسرا ،اس ک تابچہ کا مرکزی حصہ ان یمام فرضی سواالت کی ایک فہرست فراہم کریا ہے جو کہ ان یمام سواالت کا احاطہ کرے گی جو کہ (آپ کے ایفرادی

کیس یر منحصر ہے) انٹرویو کے دوران یو چھے حا سکیے ہیں۔ یہاں سواالت کے ذیلی دفعات میں آپ کے لیے ہر وہ حٹز درج کربے کے لیے حالی حگہ موجود ہے

جس کا آپ کے ا پیے کیس سے یعلق ہو سکنا ہے ۔ ہر وہ یات جو آپ بے پناہ کے دعوے میں درج کرنی یا کہنی ہے اب تہائی خفیہ رکھی حابے گی۔ پناہ کی
پ تظیم اورحکومت ،فایونی طور یر پناہ کے دعوے سے م تعلق کونی تھی معلومات کسی کو تھی ظاہر یہیں کرتیسکنی جو کہ آیکو یا آ یکے ساتھ میسلک کسی کو تھی مزید
حطرے میں ڈال سکنی ہو۔

ب بوت

م
آپ کوا پیے پناہ کے دعوے کی حق تقت کو کمل طور یر یاپت کربے کی ضرورت یہیں ،ک یویکہ فایون کے مطایق اس یات کے حقایق کو سمچھ لنا گنا ہے کہ آپ
م
ح
کا پناہ کا دعوی ق تقی ہے اوراس یات کا امکان یہیں کہ آپ اسے کمل طور یر یاپت کر سکیں گے۔ پس حب تھی آپ پناہ کے لیے درجواست دیں ،یورتین

یوتین کے فایون کے مطایق ،یہ آپ کی زمہ داری ہے ،جس کا اشٹراک حکومت کی طرف سے متنحب کیے گیے انٹرویور کے ساتھ کنا گنا ہے ،ا پیے دعوے کی
یصدیق کنخیے یا اپسا کربے کے لیے ایک معقول کوشش کنخیے۔ دعوے کی یصدیق کربے کے معنی ان حقایق کی وضاحت کریا ہے کہ ایفرادی یا یطورحایدان آپ
کے ساتھ کنا تیش آیا  ،جس حد یک یفصنل سے پنا سکیے ہیں ،کہ جس سے وضاحت ہو کہ آپ کو پناہ کی ک یوں ضرورت ہے۔ اگر آپ حاہیں یو آپ چماپنی پ یوت

جیسا کہ دسناویزات یا یصاویر ا پیے دعوے میں اہم حقایق کی یصدیق کے طور یردکھا سکیے ہیں۔
م
جیسا کہ درجواست دہندہ عام طور یر یمام حقایق یر متنی دعوؤں کے طور یر کمل پ یوت فراہم یہیں کر سکنا ،یو انٹرویورز کو تتنادی طور یر آپ کے ساکھ م تعین کردہ
اساروں یر ابحصار کربے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ یہت اہم ہے کہ کچھ تھی اپسا کہیے کا حطرہ مول یہ لیں کہ جس کا یعلق یالکل سچانی یر متنی یہ ہو ،اوران
دوسرے لوگوں کے جوایات کی یقل کربے کی کوشش یہ کریں کہ جن کو پناہ مل حکی ہے اگر یہ یمام حٹزیں آپ کے ساتھ یہیں تیش آ تیں ہیں۔ اگر آپ کے
یاس پناہ کی ضرورت کے لیے کافی وجوہات ہیں ،یو اسے مزید یہٹر پنابے کی کوشش کنخیے ،وہ وجوہات جن کاسچانی سے کونی یعلق یہیں ،ان کوا ایفرادی طور
یرلتنا حطرہ یہیں ہے۔ پناہ کے انٹرویو کربے والے انٹرویورز عام طور یر یہت بجریہ کار ہوبے ہیں اوریکایک یقتنی طور محسوس کر لیں گے اگر آپ اپسا کچھ کہیں جو
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کہ یالکل سچ یہ ہو۔ اگر آپ کے یاس وہ دسناویزات یا یصاویر موجود ہیں کہ جن کے یارے میں آپ کے خنال میں ان کا دکھایا م تعلقہ ہو سکنا ہے جو کچھ آپ
کے ساتھ تیش آیا اورآپ کو تین االقوامی بحفظ کنا ضرورت ہے یو ضرور دکھاتیں۔ اسکیٹر کا استعمال کنخیے یا دسناویزات کی یصاویر اپنی درجواست کے ساتھ میسلک
ح
کر کے کوپسلیٹ کو ای منل کر دبخیے۔ النکٹرایک کاپناں تھی اپنی ہی فای ِل ق یول ہیں جتنی کہ واضح اور ق تقی طور یر یطر آبے والی ۔

ساکھ یا سچائی

[]1

ت
سب سے ضروری اصول جو آپ کے کے پناہ کے دعوے کو معیٹر پنایا ہے وہ آپ کی ممکنہ وضاحت کہ جاص طور پر آپ کے ساتھ وہاں کنا تیش آیا اور فص تلی
خقائق جس حد یک ممکن ہو سکے۔

سب سے یہلے ،اہلیت کے معنار کا حایزہ لنخیے اور سوخیے کہ کون سی فایونی طور یر پسلیم کی حابے والی وجوہات کا آپ کی پناہ کی ضرورت یر اظالق ہوسکنا ہے۔

پناہ کی فایونی طور یر تین اقسام ہیں (عالوہ حایدانی مالپ کے جوکہ منحصرہے ایک حایدان کے فرد یرکہ آیا وہ دوسری پناہ کی فایونی اقسام کی اہلیت کے معنار یر یورا

ادارہ بحفظ اوراپسانی تتنادوں یر بحفظ۔ آپ ایک سے زیادہ کے اہل ہوسکیے ہیں یا یہاں یک کہ آپ تت یوں اہلت یوں کے معنار
ایریا ہے) -پناہ گزین کی خیت یت ،ذیلی ِ
صورت حال میں آپ کو پناہ کے لیے سب سے زیادہ یاپندار قسم کی خیت یت اپنایا حا ہیے کہ جس کے آپ اہل ہیں۔
یر یورا ایر سکیے ہیں ،اس ِ

پناہ کے لیے سب سے یاپندارقسم جس کے آپ اہل ہیں اس سے سروع کنخیے اور تھرآپ کے کیس میں سب سے زیادہ سنگین وجہ کہ آپ اس قسم کی اہل یت
کے لیے ک یوں حقدار ہو سکیے ہیں ،یو کم از کم کچھ وافعات اور بجریات کے یارے میں سوخنا سروع کنخیے جو کہ یہ ظاہر کربے ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ
جن کی تتناد یر آپ جوفزدہ یا ضرورت کے بحت اپنا ملک چھوڑیا حا ہیے ہیں۔

ح
ان وافعات یا بجریات میں سے ہر ایک کے لیے ،ق تقی طور یر ک تا تیش آیا پنابے کی کوشش کریں ،حاہے یہ آپ کے ساتھ یا آپ جیسا کونی دوسرا یا کونی آپ
سے م تعلق یا فرپنی ،یہ کب تیش آیا ،کہاں تیش آیا ،کس نے کنا ،اگر آپ حا پیے ہوں ،لنکن منالغہ آرانی سے کام یہ لیں یہ حا پیے کے لیے کہ یہ کس یہ کنا،

اور ،آخری لنکن یہت اہم یات ،آپ کے خنال میں ایہوں بے یا ان جیسے دوسروں بے آپ کے ساتھ اپسا ک بوں کنا۔
ک تا ،کب ،کہاں ،کون ،ک بوں
ک تا ،کب ،کہاں ،کون ،ک بوں
ک تا ،کب ،کہاں ،کون ،ک بوں

ب تاہ کا ب تان رتکارڈ کرنے والےکے ل یے اسے کس طرح آسان ب تایا جانے – جو آپ کے امکایات کو بہتر ب تانے میں بھی مدد دے۔
یہت سروع کی وجوہات سے سروع کنخیے کہ آپ ک یوں جوفزدہ ہیں یا آیکو اپنا ملک چھوڑبے کی ک یوں ضرورت تیش آنی اور جتنا تھی آیکو یاد ہے اپنی کہانی کو یاربخوں
س
کی یرپ یب سے سناتیں۔ اس کی یرپ یب اس طرح سے ہو کہ یہ کیسے تیش آیا ،ضرف انٹرویورکے مچھیے کو آسان پنابے کے لیے ،لنکن یہ ممکن ہے کہ آپ پنچھے
کی طرف دویارہ سے حا سکیے ہیں اگر آپ سے رہ گنا ہو جو کہ آ یکے خنال میں اہمیت کا حامل ہو سکنا ہے۔
جتنی زیادہ یفصنالت آپ بجریری درجواست میں پناہ کے دعوے کے پنان میں ڈالیں گے ،یوقویصلیٹ میں یہ انٹرویور کے لیے حاپنا آسان ہو گا کہ اسے اپسا کنا
یوچھنا حا ہیے جو آیکی کہانی کی سچانی کی یصدیق کر سکے اور تھر ق تصلہ کرے کہ آیا آپ پناہ کے اہل ہیں۔
حاص طور یر حب آیکا ایک یڑا حایدان ہو ،یو انٹرویور کے لیے اپنی کہانی کویمام حایدان کے افراد کی فہرست یاموں ،عمریں ،جیس اور ان کا آپ سے یعلق پنا کرسمچھنا
آسان پناتیں۔ اگر ان کے یاموں کے خروف یا امال مخنلف طریقوں سے کنا حا سکیے ہیں ،یو ان کے یاموں کو دویوں طریقوں یعنی الطتنی رسم الحط اور ا یکے اضل رسم
ل
الحط سے کھیں۔ آیکو اپسا کربے کی ضرورت یہیں لنکن یہ الچھن کی روک تھام میں مدد کریا ہے۔
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پناہ کے انٹرویو کے دوران ا پیے حایدان کے افراد کا زکر کربے ہوبے آپ یعد کے لیے مدد کر سکیے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کتیے اہم ہیں اورہو سکنا
ہے یہ آپ کی مدد کرے کہ حب آپ حایدانی مالپ کے لیے درجواست دیں یعد میں ات ھیں آپ کے ساتھ یورپ سے البے کے لیے۔

ساکھ کی تشخ یص کے طرتقہ کار میں ک تا سامل ہے:
ک
ت
ی
مول وہ یمام
 1۔ وہ یمام محصوص فصنالت آپ بے ایدرونی طور یرانٹرویور کو پنا دی ہیں جو کہ مطایقت ر ھنی ہیں ان یمام یایوں سے جو آپ بے پنا دیں ھیں (پس ِ
ل
معلومات جو آپ بے پناہ کے دعوے کے پنان میں ک ھیں ہیں)؟
 2۔ کنا یفصنالت ان یمام یایوں سے مطایقت رکھنی ہے جو کہ حایدان کے یافی اراکین بے پنانی ہیں؟
 3۔ کنا یفصنالت ان یمام حابے گیے حقایق سے مطایقت رکھنی ہیں (اور انٹرویور کو یہلے ہی سے م تعلقہ اور وقت کی مناسیت سے پنداپسی ملک کی بحق یق کر لتنی
حا ہیے)؟
 4۔ کنا یمام یفصنالت کے ممکنہ یہلوؤں (ممکنہ یہلوؤں سے مراد کنا مناسب لگنا ہے ،امکان ،کنا ممکنہ ہو سکنا ہے)؟
اگر انٹرویورکو مسٹرد کربے کے لیے وجہ یا کسی ایک تھی دعوے کی حق تقت یر سک ہو ،یو آپ کو پنایا حا ہیے اوراسکا جواب د پیے کے لیے موفع د پنا حا ہیے۔

یاربخیں اور مدت
وہ مدت کہ حب آپ کے ساتھ حٹزیں تیش آ تیں آپ کے دعوے کیے فای ِل تھروسے ہوبے کے لیے یہت اہم ہے۔ آ پیے دعوے کے یمام اہم حقایق  ،یاد

کربے کی کوشش کریں اور پناتیں کہ یہ کب تیش آیا۔ لنکن اگر آپ کو عین مطایق یاربخیں یاد یہ ہوں ،یو ایدازے لگابے کی کوشش یہ کریں۔ اگر آپ یالکل

تھی کچھ یاد یہیں کر سکیے ہیں ،یو اپنا ہی کہنا ہی یہٹر ہے اورحاص طور یر اپنا ہی پناتیں جتنا آپ واضح طو یر یاد کر سکیے ہیں اسکے مقا یلے میں غٹر مستقل مزاجی

کا مطاہرہ یہ کریں کہ جس کوآ یکے دعوے کی سچانی کے م تقی سمچھا حابے۔

حب حٹزیں دوسری حٹزوں کی م تاسیت سے تیش آ تیں یو یہ امنچانی طریقہ کار م تعلقہ یواربخ کے مقا یلے میں یہت اہم ہویا ہے۔ اگر آپ صنح یواربخ یاد یہیں کر

سکیے ،یو آپ یہ یاد کربے کے فایل ہو سکیے ہیں کہ آیا یہ عام طور یر منانی حابے والی یفرپنات سے یہلے تھا یا یعد میں ،جیسا کہ یہ رمصان سے یہلے  ،دوران یا یعد

میں تھا۔

اگر آپ ضرف اپنا یاد کرسکیے ہوں کہ آیکی کہانی میں دوسرے وافعات کے پسلسل میں کنا کب تیش آیا ،حاص طور یرایک جو کہ مفررہ اور یصدیق سدہ یاربخ ہو،
اپنی کہانی کی اس وا فعے کے اردگرد وضاحت کنخیے ،منال کے طور یر اس سے دو دن یہلے یا اس کے یابچ دن یعد۔
م
م
اگر آپ یاربخ کو مخنلف کنلتنڈر کے یطام میں حا پیے ہیں ،منال کے طور یر اسالمی کنلتنڈر ،اگر آپ کمل طور یر کنلتنڈر کے پنادلے سے طمین یہیں ،یوآپ

ا پیے کنلتنڈر کے مطایق یاربخ پناتیں جو آپ سب سے زیادہ آسانی اور واضح طور یر یاد کرسکیے ہوں۔ پسربح کربے واال /والی یا انٹرویور ان یواربخ کو رومن کنلتنڈر یطام

میں پندیل کربے کے فایل ہو حاتیں گے۔

یفرپنا یہ کہیے ہوبے کہ جوکچھ تیش آیا تھنک ہے – ضرف حاص طور یر وہ یاد کربے کی کوشش کریں جو کہ فای ِل اعیماد ہو۔ اورا پیے اعیماد کو پنان کربے کے
م
لیے کہ آپ کچھ حا پیے ہیں منالغہ آرانی سے یرہٹز کنخیے – اگر آپ کمل طور یر یاد کر سکیے ہیں کہ حب کچھ تھا ،یو وپسا ہی پنان کنخیے۔ انٹرویورزکو سچانی کی یالش
م
کرنی حا ہیے اور ایک معقول کوشش ایک دعوے کو اہل یاپت کربے کے لیے  ،یہ کہ کمل پ یوت۔
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تفس تائی صدمہ اور یاد داشت کی مشکالت

م
اگر ایک وجہ یہ تھی ہو کہ آپ کچھ وافعات ک یوں کمل اور واضح طور یر یاد یہیں کر سکیے – حاص طور یراگر آپ یفسنانی طور یر ضدمے کی ک تق یت میں ہوں،
م
اداس ،یا تتند سے مجروم ہوں ممکن ہے ایک سور والی حگہ میں یہت کم زانی حگہ ہوبے کی وجہ سے ،اوراس وجہ سے آیکی یاد داست کمل طور ہر واضح یہیں ،یو اپنا
ہی پنا دیں۔
س
انٹرویورز کو ضدمے کی ک تق یت اور یاداست کی مشکالت کو مچھیے کے لیے یرپ یت یافنہ ہویا حا ہیے ،حاص طور یریقاقنی رسوانی اور سرم سے م تعلق یعض اقسام کے
یرا سلوک سے میسلک ہوں۔

اگر آپ کو یفسنانی و سماجی اعاپت کی انٹرویو سے یہلے ،دوران یا اسکے یعد ضرورت ہے ،یو یوچھ لنخیے۔
اگرکو آپ انٹرویو کے دوران و ففے کی ضرورت ہے ک یویکہ آیکو یاد کربے یا واضح طور یر یو لیے کےدوران یہت زیادہ مشکالت تیش آ رہی ہیں ،یو یوچھ لنخیے۔ انٹرویورزعخ یب
الچلقت یہیں ہوبے۔
اگر آپ یہ محسوس کربے ہیں کہ آپ یفسنانی طور یر معمول کی ضحت کی حالت میں یہیں ہیں ،مطلب یہ کہ آپ دوسرے مہاخرین کی پسیت اس سے تھی
زیادہ حطرے میں ہیں ،یہ حق تقت آیکی کی درجواست کے لیے یہت اہم ہے۔ یرابے مہریانی ہمیں وقت سے یہلے پنا دیں ،پس ہم ایک ڈاکٹر کا خنک اپ

کربےکے لیے پندوپست کر سکیں اورآپ کے لیے ایک طنی ریورٹ حاسل کر سکیں جو آیکی درجواست میں پ یوت کے طور یر استعمال کی حا سکے۔ کیھی کیھی ہم
م
طنی حابچ یڑیال کی ریورٹ حاضل کربے کے لیے مالی معاوپت کا اپ تطام تھی کربے ہیں اگر آپ دوسری صورت میں اسکے نچمل یہیں ہو سکیے۔

اگر آپ ایک عورت ہیں اورایک حایون انٹرویور یا مٹرچم کو یرخنح د پنا حا ہیے ہیں ،یو آپ اس جق ما یگیے کا جق رکھیے ہیں ۔ اگر آپ ایک مرد ہیں اید اور آپ کے یاس
سنگین وجہ ہے ایک مرد انٹرویور یا مٹرچم کوما یگیے کی ،جیسا کہ ،آپ یعض اقسام کے سلوک کو ایک عورت کو پنابے ہوبے آرام دہ محسوس یہیں کربے جو کی آ یکے
پناہ کے دعوے کے لیے ایک اہم حق تقت ہے ،یو آپ تھی کہہ سکیے ہیں۔
---

اہلیت کا مع تار – تعارف ،کی سے اورکی سے ان معلومات کو اسیعمال بہیں کریا
ا پیے انٹرویو میں فایونی یکتنکی زیان کو یہ دہراتیں ،حب یک یہ فدرنی طوریر جیسا کہ آپ کے ا پیے القاظ ہیں آواز یہ کریں  ،ک یویکہ کیھی کیھی انٹرویورز ان حٹزوں کی
پسربح کرسکنا ہے کہ جو آیکی ساکھ یر م تقی طور یر ایر ایداز ہو۔ ضرف یاد رک ھیں یا ا پیے اہلیت کے معنار یر یطر ڈالیں کہ حب آپ اسکے یارے میں سوچ رہے تھے
کہ کنا آ یکے پناہ کے دعوے کے پنان سے م تعلق ہو سکنا ہے جو انٹرویور کو یعد میں پناتیں۔

ئورپین ئوپین کے قائون میں ب تاہ کی (جار) اقسام
آیکو یورتین فایون میں تین االاقوامی بحفظ کی حار اقسام ملیں گی:
مہاجر کی ح یث یت – اگر آپ کے ایدر"ظلمو سیم کا ایک جوف موجود ہے"۔ اگر آپ کے کیس میں جوحقایق موجود ہیں وہ آیکو 1951کے ک یوپشن کے مطایق مہاخر
ظاہر کریا ہے ،حب ایک حکومت جو کہ اس فایون سے ایقاق کرنی ہو ،کو درجواست موصول ہو ،یہ فایونی طور یر آیکو مہاخر کی خیت یت سے پسلیم کربےکے یاپند
ہیں ۔
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ی
ح
ذیلی ادارہِ بحفظ – اگر آپ کو ا پیے ملک سدید یفصان ہنخیے کا ق تقی حطرہ موجود ہوجو کہ آپ کے لیے ایک صوایدیدی حطرہ ہو یا ان وجوہات کی پناء یر پسایہ تتیے
س
والے ہیں جو کہ ظلم و سیم کی یابچ وجوہات کے عالوہ ہیں (ماسوابے اسکے کہ اگر یہ غٹر حاپندارایہ ہے اورایک تین االاقوامی طح یر پسلیم سدہ سنگین خرم کے لیے
حایز خرمایہ ہے) ،یو آپ ذیلی ادارے کے بحت بحفظ کے لیے اہل ہیں۔

اتسائی ہمدردی کی پث تاد پر بحفظ – اگر آپ حاص طور یر حطرے کے لیے جساس ہیں ان وجوہات کی تتناد یر جیسا کہ عمر ،پسوپش یاک پیماری یا معذوری ،اور ا پیے
م
ہی ملک میں آپ حکومت سے کمل بحفظ حاضل یہیں کر سکیے ہیں ،یو تھر آپ تین االاقوامی بحفظ کے لیے اہل ہیں۔
اگر آپ مہاخر کی خیت یت سے یا ذیلی ادارہ بحفظ کے بحت اہلیت کے معنار یر یورا ایربے ہیں اور آپ حاص طور یر حطرے کے لیے تھی جساس ہیں اور اس
خیت یت سے تھی اہلیت کےمعنار یریورا ایربے ہیں ،یو آیکوبحفظ کی طویل یاپندار فایونی قسم حاضل ہونی حا ہیے کہ جس کے آپ اہل ہیں ،اور آیکی درجواست کو نٹز
یرین عمل درآمد کے لیے یرخنح حاضل ہونی حا ہیے۔

جایدائی مالپ – ای یو میں ایک پسلیم سدہ فایونی پناہ کی خیت یت رکھیے واال /والی تھی کیھی کیھی پناہ کی ایک قسم کی درجہ پندی میں آیا /آنی ہے ،لنکن اسکا ابحصار

ایک حایدان کے فرد کو ایک یا دوسری اقسام کی پناہ کے لیے ق یول کریا ہے ،ہم اس اہلیت کی وضاحت اس دسناویز میں یہیں کر سکیے ہیں۔

مہاجرکی ح یث یت کے ل یے اہلیت کا مع تار
مہاخرین کی خیت یت کا معنار ()2
اہل ہونے کے ل یے:
 1۔ جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس سے یاہر ہویا ضروری ہے؛ اور
 2۔ آپ ا ب یے ملک واتسی کے قایل یا ب تار بہیں ہیں؛
 3۔ ک بویکہ آپ کے ایدر ایک جوف موجود ہے ،مطلب:
۔ آپ جوفزدہ ہیں؛ اور
۔ آپ کے ملک کی طرف سے آپ کے یاس بھوس ب بوت موجود ہے ( م تال کے طور پر اح تار ،مضامین ،این جی او رئورٹ،
ئو این رئورٹ) جو کہ آپ کے جوفزدہ ہونے کی ایک اچھی وجہ ظاہر کرئی ہو؛
 4۔ کہ اگر آپ ا ب یے ملک کو واتس گ یے ،ئو آپ کے سابھ پرا سلوک ک تا جانے گا (م تال کے طور پرآپ کی زیدگی کے ل یے ایک خطرہ ہے،
آزادی کے ل یے ،یا دوسرے اتسائی خقوق کے ل یے بھی)؛

How to write your asylum claim statement URDU TWB 19.06.2017

 5۔ م تدرجہ ذیل میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات کی پث تاد پر:
۔ آیکی تسل؛
۔ آتکا مذہب؛
۔ آیکی قومیت؛
۔ آیکی س تاسی رانے؛ یا
۔ آیکی کسی ایک جاص سماجی گروپ کے سابھ رکث یت (یہ آ یکے جایدان یا ایک جی سے تسِ م یطر کے افراد ،عادات یا سماجی مع تار،
اکتر اوقات ایک ہی جیسی خصوص تات جو کہ وراب تی ہو ،یہ ید ل یے والی یا پث تادی)

مندرجہ یاال یابچ وجوہات جو کہ کم سنگین یصور کی حانی ہیں اس امتنازی سلوک کے مقا یلے میں جو آیکی زیدگی یا آزادی کے لیے حطرہ ہو جود کو مہاخر کی خیت یت سے
پسلیم کروابے کے لیے یا کافی وجہ یصور کی حانی ہے ،لنکن اس کا امکان ہو سکنا ہے کہ اسکا یعلق ایک یہت ہی سنگین قسم کے حطرے ہو جو حق تقت یر متنی

ظلم و ستم کی یابچ وجوہات کی تفص تلی تعرتف

ہو۔

مہاجر کی ح یث یت کی تعرتف میں سامل کر دی گتی ہے-

آرب یکل ) 10ہدایات کی معتار کے اہلیت ( 2011
 )1(10رکن ممالک مندرجہ ذیل عناضر کو ِّمد یطررکھیے ہوبے ظلم و سیم کی وجوہات کا حایزہ لیں گے:

1۔ پسلی یطریہ ،حاص طور یر ،ریگ ،حایدانی پ ِس م تطر ،یا حاص پسلی گروپ کی رکت یت کے بح ّفطات یر کنا حابے گا؛  2۔ مذہنی

یطر پیے میں حاص طوریوخند یرست ،غٹریوخند یرست اورالچادی عقاید کو سامل کنا حابے گا ،اس میں سرکت ،یا اس سے گریز ،ذانی یا

عوامی رسمی عنادت ،حاہے اکنلے یا دوسروں کے ساتھ مل کے کی حاۓ ،دوسری مذہنی کارواپناں یا رابے کا اظہار ،یا کسی تھی قسم کے
طرز عمل کی تتناد یر یا کسی تھی الزمی مذہنی عقندے یر؛
ذانی یا مسٹرکہ ِ

3۔ قومیت کا یطریہ ضرف شہرپت یر مچدود یہیں ہو گا یا اس کا فقدان ،حاص طوریر ،پسمول اس گروپ کی رکت یت یقاقنی،

پسلی ،یا لسانی سناحت ،عام حغراقنانی یا سناسی ماحذات یا ایک اور ریاست کی آیادی کے ساتھ یعلقات یر ہو گا؛
 4۔ ایک گروپ کو حاص سماجی گروپ کی پسکنل کے لیے ِّمد یطر رکھا حابے گا جہاں حاص طور یر:
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اـ اس گروپ کے ممٹران ان حصوصنات کے حامل ہوں ،یا ایک جیسا پ ِس م تطر رکھیے ہوں جو کہ پندیل یہیں کنا حا سکنا ،یا

ایک ہی حصوصیت یا عقندے کا اشٹراک رکھیے ہوں جو کہ سناحت کے لیے تتنادی ہے اسے یاطنی طور یر ایک سحص کو اسے

یرک کربے یر مخ یور یہیں کنا حایا حا ہیے ،اور

ب ـ اس گروپ کی م تعلقہ ملک میں کونی الگ سناحت ہے ،ک یویکہ اس کے آس یاس کی سوساپنی کو اس کے الگ ہوبے

کا ادراک ہوا ہے۔ اضل ملکی حاالت یر منحصر ہے ،حاص طور یر ایک سماجی گروپ جیسی رجچان کی عام حصوصیت کی تتناد یر

ایک ہی گروپ میں سامل کنا حا سکنا ہے۔ رکن ریاست کے قومی فایون کے مطایق جیسی رجچان کو ایک مجرمایہ ایکٹ یہیں
سمچھا حا سکنا۔ جیس سے م تعلق یہلو ،پسمول جیس کی سناحت ،ایک محصوص گروپ کی رکت یت کے مقاضد کا یعین کربے

کے لچاظ سے یا اس طرح کےایک ہی گروپ کی حصوصنات سناحت کربے کے لیے؛
ّ
 5۔ سناسی رابے کا یصور ،حاص طور یر ،پسمول ایک رابے ،سوچ یا عقندہ ایک مسنلےیر جو ظلم و سیم کے ممکنہ عوامل سے

کے آرپ تکل  6اوران کی یالیسیوں یا طریقوں یرہو ،حاہے یہ رابے ،سوچ یا عقندہ ہو یا یہ ہو ،درجواست م تعلق ہے جن کا
گزار کی طرف سے ان یر کاروانی کی گنی تھی۔

 : )2(10حب ایک درجواست گزار میں حایزے کے دوران یہلے ہی سے ظلم و سیم کا جوف یایا حایا ہے جو کہ غٹر مادی ہے
جواہ درجواست گزار تتنادی طور یر پسلی ،مذہنی ،قومی ،سماجی یا سناسی حصوصیت کا حامل ہو جو کہ ظلم و سیم کو اپنی طرف م یوجہ

کرے ،فراہم کی گنی اپسی حصوصیت جو درجواست گزار کو ظلم و سیم کے ع تصر کے ساتھ میسوب کرے۔

--معنار کا بحفظ ادارہ ذیلی
آپ سدید یفصان کے حطرے سے مسروط ہیں؛
 ' 5سدید یفصان' کا مطلب:
ا) سزابے موت یا تھاپسی ؛ یا
ب) پسدد یا غٹر اپسانی یا یوہین آمٹز سلوک یا سزا؛ یا

ج) ایک شہری یا سحص کی زیدگی کو ایفرادی یا سدید حطرہ (پسمول آیروریزی) امتنازی سلوک کی تتناد یر پسدد تین االقوامی یا ایدرونی مسلح یصادم کی

صورت میں۔
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6۔ وہ خنہوں بے سدید یفصان کی دھمکناں دی ہیں ،ہو سکنا ہے:
ا) ریاست ؛

پت
ب) چماعییں یا طمیں جو کہ ریاست کو یا ریاست کے یڑے حصے کو کوکیٹرول کرنی ہیں؛

پت
ج) غٹر ریاسنی ادارے ،اگر یہ ظاہر ہو حابے کہ پنچے د پیے گیے یواپییس میں جن اداروں کا ذکر ہے پسمول تین االقوامی طمیں ،آپ کی حقاظت

کربے میں یا د پیے سے فاضرتھیں۔

معنار کا یامے احازت کے قنام یر تتناد کی ہمدردی اپسانی
یہاں یک کہ اگرآپ کو تین االقوامی طور یر حقاظت کی ضرورت یہ تھی ہو ،اگرآپ حاص طور یر حطرے سے دوحار ہوں اور پناہ کے ق تصلے کے وقت
آپ کے لیے ا پیے آیانی ملک واپس حایا محقوظ یہ ہو ،یوآپ کو اپسانی ہمدردی کی تتناد یر قنام کا احازت یامہ مل سکنا ہے ،جو کہ عارضی ہو گا لنکن
اس کا اظالق اس وقت یک ہو گا حب یک آپ کو اس کی ضرورت ہو گی۔
ا۔ پنہا یا یا لغ افراد،
ب۔ معذوریا العالج یا سنگین پیماری میں متنال افراد،
ج۔ عمر رسندہ افراد،
د۔ حامالہ عورتیں یا حال ہی میں خنہوں بے بچے کو خیم دیا ہو،
ع۔ واحد والدین کے حایدان  ۱۸سے کم عمر بخوں کے ساتھ
ف۔ پسدد ،آیروریزی یا دوسری قسم کے زہنی ،جسمانی یا جیسی چملے یا اسنحصال کا پسایہ تتیے والے افراد ،ضدمے سے یکل آبے کے یعد کا سنڈروم میں متنال افراد،
حاص کرجہاز کے حادبے میں بچ حابے والےیا منایرین کے رسنہ دار،
گ ۔ اپسانی عالمی یا اسمگلنگ کے منایرین"

ک تا ک بوں ،کون ،کہاں ،کب ،سے م یعلق مزید مشورے
ک تا:

دوسرے نمتر نے اتسا کوئی واقعہ ہے جو آپ ک=نے کسی کے سابھ ہویا س تا یا دیکھا ہو -جس  -رک ھ یے ہیں آپ کے ذائی بجریات شب سے زیادہ اہمیت
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کو زیادئی کی یابچ وجوہات میں گ تا جا سک تا ہو  -پیسرے وہ لوگ جن سے آپ کا تعلّق ہو یا آپ کے رشیہ دار ہوں -اور جو بھے نمنتر ئی وہ لوگ جو آپ ہی
کے عالقے میں ر ہ یے ہوں اور ابہوں نے اس کیسا دیکھا یا س تا ہو جو زیادئی کی یابچ وجوہات میں گ تا جا سک تا ہو -
ف
کب :منال طعی یاربخ اور وقت "  16جون سام کو یفرپنا  6بچے" ------
ایدازا یاربخ اور وقت منال "مارچ میں ایک دن رات کو دیر سے "---
یفرپنا یاربخ اور وقت منال "  2007میں پیے سال سے دو ہقیے یہلے ،صنح صنح"
یا " مٹری تیسویں سالگرہ کے یعد " یا " حب میں  20سال کا ت ھا "
یا "  2006میں گرم یوں ۔۔۔"
یا " فالں وا فعے کے یعد ۔۔۔" یا " یفرپ نا فالں وا فعے کے یعد

یا " حب مچھے دو دن کے لتیے ہستنال یا خنل میں رکھا گنا تھا "

فلم کی صورت میں ہیں جو کہ آپ کہ دعوے کے جق میں مددگار یاپت ویڈیو ہیں جو یا یو کسی کاعذات  ،یصاویر یا آواز یا اگر آپ کے یاس کونی پ یوت  :مددگارب بوت
ضروری یہیں کہ -ہو سکیے ہیں یو اس یات کا حاص دھنان رک ھیں کہ وہ آپ بے اپنی مالفات میں ساتھ لے کر حابے ہیں اور پنان لتیے والوں کو دکھابے ہیں
موجود ہوں  ،لنکن اگر آپ کے یاس کچھ تھی پ یوت موجود ہے اور آپ یمام حاالت اور وافعات کے پ یوت آپ کے ساتھ ہوبے والے ا پیے دعوے کے جق میں

کے یاس یافی پ یوت یہ ہوبے کی کونی حایز وجہ ہے اور آپ یہ یاپت کر سکیے ہیں کہ آپ بے وہ پ یوت حاضل کربے کی یوری کوشش کی ہے  ،یو یہ تھی تھنک

ہے

مقامات :جہاں حٹزیں ہونی ہیں۔ اگر آپ کو ت ھنک طرح سے حگہ یاد یہیں ،یو آپ کو زیادہ سے زیادہ یفصنالت فراہم کربے کی یا جہاں یک ممکن ہو
اس حگہ سے ملنی حلنی حگہ کے یارے مین وضاھت کربے کی کوشش کرنی حا ہیے۔ منال کے طور یر ،آپ کہہ سکیے ہیں " ،کہ حب مچھے اعواء کنا

گنا یو میں یاون ا سے یاون  2حا رہا تھا"" ،میں ایک اتت یوں کےیڑے سے پیے ہوبے گھر کی طرف حا رہا تھا جو کہ مٹرے گھر سے یفرپنا  5میٹ کے

فاضلے یر ہے" یا "مچھے ایک جخوبے سے گاوں میں لے حایا گنا جو یفرپنا  30کلو میٹر خ یوب میں مٹرے گاوں کی طرف وقوع یذیر ہے"۔

لوگ :اگر آپ لوگوں کے یاموں کو یاد رکھ سکیے ہیں ،یو آپ کوہمیشہ اپسی معلومات کو سامل کریا حا ہیے۔ اگر آپ لوگوں کے یاموں کو یہیں حا پیے یا

ان کو یاد یہیں رکھ سکیے ،یوپنان لتیے والوں کو وضاحت کربے کی کوشش کریں ،حاص کر حب آپ ان سے جوفزدہ ہوں ،یہ وہ لوگ ہیں خنہوں بے

آپ کو یفصان یہنچایا،ان کی وجہ سے آپ بے ا پیے ملک کو چھوڑا یا اگر آپ کے خنال میں یہ اپنی اہمیت کے حامل ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ

کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ حب لوگوں کی وضاحت کریں ،یو آپ ات ھیں پنا سکیے ہیں کہ اتھوں بے کنا یہن رکھا تھا ،آیا ان کے یاس کونی ہیھنار
تھی تھے ،وہ کون سی زیان یول رہے تھے ،وغٹرہ۔ آپ کو ان کو یہ تھی پنا یا حا ہیے کہ آپ کے خنال میں یہ لوگ کون تھے اور آپ بے اپسا ک یوں

سوحا۔

دورابیہ :حب آپ ان حٹزوں کی وضاحت کررہے ہوں کہ جو آپ کے ساتھ تیش آ تیں ،ان کا دوراپنہ تھی سامل کریں کہ اتھوں بے کتنا وقت لنا۔
منال کے طور یر ،آپ کہہ سکیے ہیں " ،مچھے دو دن قند میں رکھا گنا" یا " میں دو ہقیے ہستنال میں تھا"۔

اگر آپ کو یہ حٹزیں یاد یہیں ،اپنی طرف سے کچھاضافہ یہ کریں۔ یہ کہہ د پنا تھنک ہے کہ آپ کو کچھ یاد یہیں ہے۔
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اگر آپ کسی حٹز کے م تعلق یقین سے یہیں کہہ سکیے ،حاص طوریر کسی اور بے آپ کے ساتھ ک یوں اپسا کنا یا کسی کے پسند کربے سے آپ
ڈربے ہیں اور خنال کربے ہیں کہ آپ کو سدید یفصان کا حدشہ ہے ،یو آپ کو اس طرح سے کہنا حا ہیے " ،مچھے یقین ہے کہ۔۔۔۔" یا " مٹرے
خنال میں کہ۔۔۔۔۔" لنکن میں یہیں کہنا  " ،مچھے معلوم ہے۔۔۔۔۔" یہ تھی وضاحت کریں کہ آپ کو ک یوں یقین یہیں ہے۔

اگر آپ کو یہ حٹزیں یاد یہیں ،اپنی طرف سے کچھ اضافہ یہ کریں۔ یہ کہہ د پنا تھنک ہے کہ آپ کو کچھ یاد یہیں ہے۔
اگر آپ کسی حٹز کے م تعلق یقین سے یہیں کہہ سکیے ،حاص طوریر کسی اور بے آپ کے ساتھ ک یوں اپسا کنا یا کسی کے پسند کربے سے آپ ڈربے ہیں اور
خنال کربے ہیں کہ آپ کو سدید یفصان کا حدشہ ہے ،یو آپ کو اس طرح سے کہنا حا ہیے " ،مچھے یقین ہے کہ۔۔۔۔" یا " مٹرے خنال میں کہ۔۔۔۔۔" لنکن

میں یہیں کہنا  " ،مچھے معلوم ہے۔۔۔۔۔" یہ تھی وضاحت کریں کہ آپ کو ک یوں یقین یہیں ہے۔

وضاحت کریں کہ آپ کے خنال میں ان مسایل کا سامنا آپ کو ک یوں ہے۔ اس کی وجہ کہیں آپ کی پسل یو یہی؟ اس کی وجہ کہیں آپ کی قومیت تم
یہی؟ اس کی وجہ کہیں آپ کی یولی حانی والی زیان ہے؟ اس کی وجہ کہیں آپ کی یقاقت یا یقاقنی حٹزوں کے طور یر کی حابے والی رسموں کے ایرات ہیں؟
س
اس کی وجہ کہیں آپ کا قتنلہ ہے؟ اگر یہ ان وجوہات میں سے کسی ایک کی تتناد یر ہے  ،یو وضاحت کریں کہ کہ آپ اپسا ک یوں مچھیے ہیں۔ اس کی وجہ
کہیں آپ کا مذہب یا مذہب یر عمل کربے کا طریقہ یو یہیں ،کہیں کونی اپسا یقین یو یہیں جو لوگوں کے ان خناالت کو بحنہ کر رہا ہو کہ آپ کا کونی حاص
مذہب ہے یا اس حاص مذہب کی چماپت کررہے ہیں۔ کس حٹز بے ان لوگوں سوخیے یر مخ یور کنا کہ آپ کا کونی حاص مذہب ہے یا اس کی یاپند کر رہے ہیں؟
اگریہ ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہے ،یو ا پیے خنال کی وضاحت کریں۔

آپ جس عالقے میں رہ رہے تھے وہاں یمناری کی گنی تھی ،شہر کے یمام عالقوں میں تھی یمناری کی گنی ےتھی ،یا اگر یہیں یو کچھ عالقے پسایہ ک یوں تھے اور

دوسرے یہیں؟ اگرشہر میں آپ کے عالقے کے لوگ پسایہ تھے ،یو آپ کو ک یوں پسایہ پنایا گنا؟

اس کی وجہ آپ کی رابے یا سناسی خناالت تھے؟ آپ کی رابے یا سناسی خناالت کنا تھے؟ آپ بے اپنی رابے یا سناسی خناالت کے اظہار کے لیے کنا کنا؟
دوسرے لوگوں کو کس طرح آپ کی رابے یا سناسی خناالت کے یارے میں معلوم ہوا؟ کس حٹز بے دوسرے لوگوں کو سوخیے یر مخ یور کنا کہ آپ اس طرح کی
رابے یا سناسی خناالت رکھیے ہیں؟ اگریہ ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہے ،یو ا پیے خنال کی وضاحت کریں؟

اس کی وجہ کہیں آپ کا کسی گروپ /پ تظیم کا حصہ ہویا تھا؟ اس کی وجہ آپ کا کسی گروپ /پ تظیم کی چماپت کریا تھا؟ اس گروپ /پ تظیم کا یام کنا تھا؟
اس گروپ /پ تظیم میں کون لوگ سامل تھا؟ آپ اس گروپ /پ تظیم کے ساتھ کنا کام کربے تھے؟ آپ اس گروپ /پ تظیم میں ک یوں سامل ہوبے یا کس
طرح چماپت کنا کربے تھے؟ کس وجہ بے دوسرے لوگوں کو سوخیے یر مخ یور کہ آپ اس گروپ /پ تظیم کا حصہ ہیں یا چماپت کربے ہیں؟ اگریہ ان وجوہات
میں سے کسی ایک وجہ سے ہے ،یو ا پیے خنال کی وضاحت کریں؟ کہیں یہ دوسرے لوگوں کے مسایل کی وجہ سے یو یہیں؟ ان کے کنا مسایل ہیں جو آپ
کے لیے مشکالت پندا کر رہے ہیں؟

کنا یہ لوگ آپ کے حایدان یا اس گروپ کا حصہ تھے جن سے آپ یعلق رکھیے تھے؟ آپ اور ان کے درمنان کنا یعلق تھا؟ یہ آپ یر کس طرح ایر ایداز ہوبے؟

اگریہ ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے تھا ،یو ا پیے خنال کی وضاحت کریں؟

کنا یہ دوسرے لوگوں سے مخنلف ہوبے کی وجہ سے تھا؟ آپ ان سے کس طرح مخنلف تھے؟ کنا یہ دوسرے لوگوں کا خنال تھا کہ آپ ان سے مخنلف تھے؟
کنا اس کی وجہ آپ کا ماضی کونی اپسا کام کریا تھا؟ کنا اس کی وجہ لوگوں کی سوچ تھی کہ آپ بے ماضی میں کونی اپسا کام کنا تھا؟ کنا اس کی وجہ آپ کی
یوکری تھی؟ کنا اس کی وجہ آپ کا جیسی رجچان تھا؟ کس حٹز بے ان لوگوں آپ کےم تعلق سوخیے یر مخ یور کنا؟ اگریہ ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے
تھا ،یو ا پیے خنال کی وضاحت کریں؟
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اگر آپ دوسرےا پسے لوگوں کوحا پیے ہیں جن کو آپ جیسے ہی مسایل کا سامنا ہے ،اس میں ان کے م تعلق مخ تصر سی معلومات سامل کریں کہ ان کو کنا ہوا
ہے۔ وضاحت کریں کہ آپ اس معلومات کو کیسے حا پیے ہیں۔

اعث تار اور اجساسات
اگر پنان لتیے والے آپ کو مزید یفصنالت پنابے کے لیے کہیں یو اس کا ہر گز یہ مطلب یہی کو ان کو آپ کی یات کا اعتنار یہی ؛ اس کا ایک یہلو یہ ہو سکنا
فایونی یکیے کی یالش میں ہوں جو آپ کی کہانی سے اتھر کے سا میے آ حابے لنکن وہ آپ کویہ یات یہی پنا سکیے اور یہ ہی اپنی طرف سے ہے کہ وہ کسی ا پسے

اگر آپ -کسی یات کا اضافہ کر سکیے ہیں ٰلہذا وہ آپ کو یات کی یوری یفصنالت پنابے کے لیے کہہ سکیے ہیں یاکہ آپ جود ا پیے القاظ میں وہ فایونی یکنہ پنا سکیں
کو اپسا لگے کہ وہ یار یار ایک ہی سوال دہرا رہے ہیں یو اس یات کا یرا منابے یا یاراضگی کی کونی ضرورت یہی کہ وہ آپ کی یات کو سچ یہی سمچھ رہے یو
ہو سکنا ہے کہ وہ وا فعے کی مزید یفصنالت حاپنا حا ہیے ہوں-
مہاخر ہوبے کا ایک ح ّصہ یہ ہے کہ آپ ا پیے ملک واپس حابے سے جوفزدہ ہیں -یہ پناتیں کہ کہ آپ اپنی مصیت یوں کی وجہ سے کتیے یرپسان اور جوفزدہ ہیں-

اہلیت:
1۔ آپ الزمی طور یر کسی دوسرے ملک سے یعلق رکھیے ہوں
2۔ آپ الزما ا پیےآیانی ملک واپس حابے سے فاضر اور یاجوش ہوں
3۔ ک یویکہ آپ کو یہلے سے ہی کوئ جوف ہے:
ا۔ آپ کا جوفزدہ ہو یا ضروری ہے؛اور
ب۔ آپ کے یاس آپ کے ملک کی طرف سے پ یوت ہوبے حا ہیے (منال کے طور یراخنارات کے آرپ تکلز یا یراسے ،این-جی-او ریورپس ،یو-این ریورپس) جو کہ آپ
کے ڈر کی وجہ کویہٹر طوریر پنان کربے ہوں؛
4۔ اگر آپ ا پیے آیانی ملک واپس حاتیں  ،یو آپ کے ساتھ ظلم وسیم روا رکھا حابے گا ( جیسا کہ آپ کی زیدگی ،آزادی اور دوسرے اپسانی حقوق کو حطرہ ہو)
5۔ مندرجہ ذیل وجوہات میں سے کسی ایک یا اس سے زیادہ کی تتناد یر:
ا۔ آپ کی پسل
ب۔ آپ کا مذہب
ج۔ آپ کی قومیت
د۔ آپ کی سناسی رابے :یا
ع۔ کسی حاص گروپ کے ساتھ آپ کی رکت یت ( یہ آپ کی کی قیملی یا اسی پس م تطر کے حامل افراد ،عادات یا سماجی خیت یت ،عموما ایک جیسی حصوصنات ،یا فایل
بجریف اور تتنادی تھی ہو سکیے ہیں۔

How to write your asylum claim statement URDU TWB 19.06.2017

ک تا آپ ا ب یے ملک واتس جانے سے جوفزدہ ہیں؟ ک بوں؟
ہیں رہے کر محسوس کیسا آب کہ کہتیے یہ

مہاخر ہوبے کا ایک ح ّصہ یہ ہے کہ آپ ا پیے ملک واپس حابے سے جوفزدہ ہیں
ہیں یہ پناتیں کہ کہ آپ اپنی مصیت یوں کی وجہ سے کتیے یرپسان اور جوفزدہ
س
آپ کنا مچھیے ہیں کہ اگر آپ ا پیے ملک کو واپس حلے حاتیں یو وہاں آپ کے ساتھ اپسا کنا ہو گا اور آپ کس حٹزکے م تعلق جوفزدہ ہیں۔ آپ اس کے م تعلق معلومات کو
تھی سامل کریں کہ جس سے آپ کو یفصان کا حدشہ ہے اور آپ کے خ نال میں وہ آپ کے ساتھ کنا کر یں گے اور یہ تھی وضاحت کریں کہ آپ کو ک یوں یہ لگ نا ہے کہ یہ
حٹزیں آپ کو تیش آ تیں گی۔

اس وقت جس ملک میں آپ ہیں اس کے عالوہ اگر آپ ا پیے ملک میں کسی تھی سنگین خرم کا اریکاب کر حکے ہیں ،یو وضاھت کریں ،کہاں اور کب آپ بے
یہ کنا اور ک یوں کنا۔ اور آپ وہاں سے تھا گیے یر ک یوں مخ یور ہو گیے-
وضاحت کریں کہ آپ کے دل میں اپنا ملک چھوڑبےکا خنال ک یوں آیا اور آپ بےکنا سوحا کہ کنا ہو حابے گا اگر آپ بے ذیادہ عرصے یک ا پیے ملک میں قنام
کنا۔
اگر آپ بے ماضی میں ا پیے ملک کوچھوڑ دیا تھا یو اس یات کی وضاحت کریں کہ ا پیے ملک واپس آبے یرکنا ہوا۔ اور اس کی تھی وضاحت کریں کہ حب آپ بے
اپنا ملک چھوڑبے کی کوشش کی لنکن یہ چھوڑ سکے یو کس حٹز بے آپ کو روکا۔ اور حب آپ بے ا پیے ہی ملک میں حقاظت کی یالش میں یقل مکانی کربے کی
کوشش کی ،وضاحت کریں کہ کنا ہوا۔ حب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اب تھی محقوظ یہیں ہیں یو آپ بے ا پیےبے ایدرون ملک یقل مکانی کی کوشش کی،

وضاحت کریں ،ک یوں؟

اگرآپ کے ملک میں کسی کو تھی آپ کے ملک چھوڑ حابے کے یعد آپ کی وجہ سے دھمکناں موصول ہونی ہوں اور یا مشکالت کا سامنا ہو پسمول اس معلومات
کے۔
اگر آپ کے یاس اپنی سنکیورنی ،جسمانی یا زہنی صورت حال کے یارے میں کونی تھی معلومات ہو جو آپ بے ا پیے یارے میں یہیں پنانی ،یو آپ یہاں اس کا

ذکرمخ تصر طور یر کر سکیے ہیں۔

یہاں آبے سے یہلے آپ جن دوسرے ممالک سے گزرے  ،آپ بے وہاں پناہ کی درجواست ک یوں یہیں کی ؟
اس ملک میں آبے سے یہلے کہ جہاں آپ اب ہیں اگرآپ کسی دوسرے ممالک سے گزر کر آبے ہیں ،یو وضاحت کریں کہ کن ممالک سے آپ گزرے ہیں،
وہاں کتنا قنام کنا اور کنا آپ بے ان ممالک میں مدد حاضل کربے کی کوشش کی۔ اسی طرح ،اگر اس ملک میں آبے کے یعد ایک مہتیے یک آپ بے رجسٹر

ہوبے کا اپ تطار کنا ،وضاحت کریں ،ک یوں؟
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کنا آپ بے ا پیے ملک میں تیش آبے والے مسایل کو رو کیے کی کوشش کی اورکنا ہوا؟ کنا آپ بے ا پیے ملک کی حکومت سے مدد حاضل کربے کی کوشش
کی ،یولیس یا کسی اور سے؟ کب؟ ایہوں بے کنا کہا اور کنا؟ کنا ایہوں بے مدد کی؟ کنا آپ بے ان مسایل سے بخیے کے لیے ا پیے ملک کے کسے دوسرے
حصے میں یقل مکانی کی کوشش کی؟ آپ کہاں یر مت تقل ہوبے اور کب؟ کنا اس سے مدد ملی؟

س
آپ کنا مچھیے ہیں کہ اگر آپ ا پیے ملک کو واپس حلے حاتیں یو وہاں آپ کے ساتھ اپسا کنا ہو گا اور آپ کس حٹزکے م تعلق جوفزدہ ہیں۔ آپ اس کے م تعلق
معلومات کو تھی سامل کریں کہ جس سے آپ کو یفصان کا حدشہ ہے اور آپ کے خنال میں وہ آپ کے ساتھ کنا کر یں گے اور یہ تھی وضاحت کریں کہ آپ
کو ک یوں یہ لگنا ہے کہ یہ حٹزیں آپ کو تیش آ تیں گی۔

[ ]1یہ ح ّصہ اقوام م ّنچدہ کی پ تظیم یراۓ مہاخرین کی دسناویز سے لنا گنا ہے -اگر آپ اس کو دیکھنا یا یڑھنا حا ہیے ہیں یو انٹرپ یٹ کے ذر یعے اس لنک یر حاتیں-
http://www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
صفچات  254سے  261حاص طور یر یڑھیں – یہ نٹراگراف پناہ گزین کی خیت یت کی اہلیت معنار کا حالصہ ہے –
جو لفظ یہ لفظ " پناہ گزین کی رسانی' اپنی مدد آپ کے بحت "اضل میں ہند-جین -تھانی لتنڈ میں  1990میں پناہ گزپ یوں کے لیے لکھا گنا۔

http://www.refugeelegalaidinformation.org/sites/default/files/uploads/Self%20Help%20Kit%20
English.pdf

