 :اﭘﻦے ﭘﻨﺎﮦ کے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺗّﯿﺎری
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﮐﻮ ﭘﺮکھنے کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺸﻮرے
آپ ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ انٹروﯾﻮ آپ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺳﺐ سے ﺿﺮوری ﻣﻼﻗﺎت ﮦو ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ -
ﭼﺎﮨﮯ یﮦ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﻮﻧﺎن ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻨﻮں ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ سے ﮦو ﯾﺎ اس ﻣﻠﮏ کے ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے ﯾﺎ
ﻗﻮﻧﺼﻞ ﺧﺎنے ﻣﯽں ﮦو ،ﺟﻮ آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ پے ﻧﻈﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦوں کﮦ آپ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت
کے ﺑﻌﺪ آپ کے ﺣﻖ ﻣﯽں ﯾﺎ اس کے ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ -رﯾﻔﯿﻮﮐﻮم ﮐﺎ ﻣﺸﻮرﮦ ﮨﮯ کﮦ
آپ اﭘﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ اچھی ﻃﺮح ﺗﯿّﺎری ﮐﺮ ﻟﯽں ﺗﺎ کﮦ پﮦﻟﯽ ﮦی ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽں آپ کے ﺣﻖ
ﻣﯽں ﻓﯿﺼﻞے ﮐﺎ بﮦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮦو-
ﺟﺲ دن آپ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮦو ﮔﯽ وﮦ اﯾﮏ ﭘﺮ تھﮐﺎن دن ﮦو ﮔﺎ  -ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ انٹروﯾﻮ ﮐﺎ
دوراﻧﯽﮦ ﻋﺎم ﻃﻮر پے ﺗﯿﻦ گھنﭨﮯ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ -ﭼﻮدﮦ ﺳﺎل سے زﯾﺎدﮦ ﻋﻤﺮ کے ﮦر ﻓﺮد ﮐﺎ
ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ انٹروﯾﻮ ﮦو ﮔﺎ -اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ یﮦ ﮨﮯ کﮦ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎ ﮦر ﻓﺮد ﺟﺲ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﭼﻮدﮦ ﺳﺎل
سے زﯾﺎدﮦ ﮦو ،اس ﮐﺎ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ انٹروﯾﻮ ﮦوﮔﺎ ،اور ﺑﺎﻗﯽ ﻟﻮگ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮیں گے-ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﯾﺴﺎ
بھی ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ ﻟﻮگ ﺻﺒﺢ انٹروﯾﻮ کے ﻟﺊے ﺟﺎتے ﮦیں اور ﺳﺎرا دن ﻟﮕﺎنے کے ﺑﻌﺪ
ٰذا اﻧﮑﻮ اﮔﻞے دن پھر ﺑﻼﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ کﮦ ان ﮐﺎ
ﻣﮑﻤﻞ نﮦیں ﮦوﺗﯽ لﮦ
بھی ان ﮐﯽ ﺑﺎت ّ
انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﻮرا ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮏے-
آپ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺑﯿﺎن رﯾﮑﺎرڈ ﮐﺮوانے کے ﻟﺊے ﺟﺘﻨﺎ وﻗﺖ ﭼﺎﮦیے ﮦو ،آپ ﮐﺎ انٹروﯾﻮ ﻟﯿﻦے والے ﮐﻮ
آپ ﮐﻮ اﺗﻨﺎ وﻗﺖ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮦیے اور آپ اﭘﻦے ﮐﯿﺲ سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺘﻨﯽ زﯾﺎدﮦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦیں ،ﺑﺘﺎ
ﺳﮑﺖے ﮦیں -اﭘﻦے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری کے ﻟﺊے  ،یﮦ ﺿﺮوری ﮨﮯ کﮦ ﮦر ﭘﻨﺎﮦ
ﮔﺰﯾﻦ ﮐﻮ ﺗﻔﺼﯿﻞ سے ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎ ﭘﺘﺎ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦیے ﺗﺎکﮦ وﮦ اس کے ﻟﺊے پﮦلے سے ﺗﯿّﺎر
رﮨﮯ -اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اچھی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻣﻠﯽ ﮦو ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﯾﮏ ﻓﺎﺋﺪﮦ یﮦ بھی ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ آپ
ﮐﻮ اﭘﻦے ﺣﻖ ﻣﯽں پﮦﻟﯽ ﮦی ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽں اﯾﮏ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮦو ﺟﺎئے-
آپ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽں ﻣﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وﮐﯿﻞ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت آپ
ﮐﻮ ﺻﺮف اس ﺻﻮرت ﻣﯽں ﻣﻠﯽں ﮔﯽ ﺟﺐ آپ نے اﭘﻦے ﺧﻼف ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف اﭘﯿﻞ ﯾﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﮦو ﻟﯿﮑﻦ آپ ﮐﻮ اس کے ﻟﺊے اﭘﻨﺎ یﮦ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﮕﻨﺎ ﮦو ﮔﺎ -ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮐﭻھ ﻏﯿﺮ
ﺳﺮﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻤﯽں اس سے پﮦلے کے ﻣﺮﺣﻠﻮں ﻣﯽں بھی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻓﺮاﮦم ﮐﺮ رﮦی ﮦیں-
داﺧﻞے کے انٹروﯾﻮ سے " پﮦلے" ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ بﮦﺗﺮ ﮨﮯ نﮦ کﮦ آپ کے
انٹروﯾﻮ کے ﺑﻌﺪ دﻋﻮے کے ﺧﻼف اﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﻣﻠﻦے کے ﺑﻌﺪ 1 -زﯾﺎدﮦ ﺗﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﻓﯿﺼﻞﮦ ﺻﺮف اس ﻟﺊے ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰار نے اچﮬﮯ ﻃﺮح ﺗﯿّﺎری نﮦیں ﮐﯽ ﮦوﺗﯽ-
اور وﮦ اﭘﻦے ﮐﯿﺲ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت ﺑﺘﺎ نﮦیں ﺳﮑﺘﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻟﯿﻦے والے ﮐﻮ اﭘﻦے ﮐﯿﺲ
-کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺳﺐ سے ﺿﺮوری ﺑﺎت ﯾﺎ ﺛﺒﻮت نﮦیں ﺑﺘﺎ ﭘﺎﯾﺎ

ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ کے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽں مﮦارت ﺣﺎﺻﻞ رکھنے واﻻ وﮐﯿﻞ ﮐﯿﺲے ڈھونڈ ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں؟
اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺖ ﮐﺮیں کﮦ آپ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ وﮐﯿﻞ ﮐﺎ ﭘﺖﮦ ﺑﺘﺎۓ  -آپ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﻨﺎﮦ کے
ّ
ﺣﮑﺎم اور ﻏﯿﺮ ﺳﺮﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں سے وﮐﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اور اﭘﻦے انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری
 کے ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف اﭘﯿﻞ کے ﻟﺊے راﺑﻂﮦ ﮐﺮیںذﯾﻞ ﻣﯽں ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے واﻟﯽ ﮐﭻھ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ فﮦرﺳﺖ ﮨﮯ ﺟﻦ سے آپ راﺑﻂﮦ ﮐﺮ
ﺳﮑﺖے ﮦیںhttp://refucomm.com/infopacks/greece-mainland/living-in-greece/legal-help/en/greece-ma
inland_living-in-greece_legal-help_EN.pdf

ﺑﺮاﮦ مﮦرﺑﺎﻧﯽ وﮐﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮتے ﮦوۓ ﺳﻤﺞھداری ﮐﺎ ﻣﻈﺎﮦرﮦ ﮐﺮیں اور وﮐﯿﻞ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ
کے ﻃﻮر پے ﭘﺮکھنے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮیں ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ ﺗﻤﺎم وﮐﯿﻞ اﯾﮏ ﺟﯿﺲے نﮦیں ﮦوتے-
یﮦاں ﺗﮏ کﮦ اﯾﮏ ﮦی ﺗﻨﻈﯿﻢ آپ کے ﻟﯽے پﮦلے ﺟﯿﺴﯽ نﮦیں ﮦو ﺳﮑﺘﯽ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اﮔﻠﯽ ﺑﺎر
ﮐﻮﺋﯽ اور وﮐﯿﻞ ﻣﻞ ﺟﺎئے -ﮦﻣﺎری ﺗﻨﻈﯿﻢ رﯾﻔﯿﻮ ﮐﻮم کے دیے ﮦوۓ وﺳﺎﺋﻞ سے ﻣﺪد ﻟﯽں -اس سے
آپ اﻧﺪازﮦ ﻟﮕﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں کﮦ وﮐﯿﻞ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر پے لڑ رﮦا ﮨﮯ ﯾﺎ نﮦیںاﯾﺲے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ذاﺗﯽ راۓ ﻟﯿﻨﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ اﯾﮏ وﮐﯿﻞ کے اچﮬﮯ ﮐﺎم کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﭘﺖﮦ نﮦ ﮦو ،
وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮنے ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اچھا ﻃﺮﯾﻖﮦ نﮦیں -ﺻﺮف اس ﻟﺊے کﮦ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے مﮦاﺟﺮ ﮐﺎ
ﮐﯿﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮦو ﮔﯿﺎ تھا ﭼﺎﮨﮯ اس کے وﮐﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﺸﻮرﮦ اچھا نﮦی تھا  ،ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ وﮦ
ﮐﯿﺲ اﺗﻨﺎ ﻣﻀﺒﻮط تھا کﮦ انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻟﯿﻦے والے نے اس ﮐﻮ ﺳﻨﺖے ﮦی اس کے ﺣﻖ ﻣﯽں
 ﻓﯿﺼﻞﮦ دے دﯾﺎ ﮦو اور وﮐﯿﻞ کے ﻣﺸﻮرے ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص اﺛﺮ نﮦ ﮦوا ﮦوﺳﺮﮐﺎری اور ﻏﯿﺮ ﺳﺮﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﮦوﺋﯽ ﻣﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮیں -وﮐﯿﻠﻮں
سے ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮیں اور پھر اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮐﺮیں کﮦ آپ نے ﮐﺲ پے اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ  -ﺻﺮف یﮦ ﺳﻮچ کے ان ﭘﺮ اﻋﺘﺒﺎر نﮦ ﮐﺮ ﻟﯽں کﮦ وﮦ ﺳﺮﮐﺎر نے آپ ﮐﻮ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽے ﮦیں
ّ
ﻣﻮؤﮐﻞ ﮐﻮ بﮦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 زﯾﺎدﮦ ﺗﺮ وﮐﯿﻠﻮں ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ کﮦ وﮦ اﭘﻦےﻣﺪد ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں -اور اﮔﺮ وﮦ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ ﻟﯿﺖے ﮦیں ﺗﻮ وﮦ آپ ﮐﻮ بﮦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻓﺮاﮦم
ﮐﺮیں گے -وﮦ وﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے والے ﺗﻨﻈﯿﻢ سے ﺗﻌﻠّﻖ نﮦیں رکھتے
 ،ان ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ کے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽں ﮐﻢ مﮦارت ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ -ﭼﺎﮨﮯ وﮦ آپ سے ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻦے کے ﻟﺊے آپ
 ﮐﻮ یﮦ دکھانے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮیں گے کﮦ وﮦ اس ﮐﺎم ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺖے ﮦیںﺑﻌﺾ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯽں ﺟﯿﺲے کے اﯾﺖھﻧﺰ ﻣﯽں  ،اﺗﻨﯽ زﯾﺎدﮦ ﻣﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ کﮦ آپ
ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮐﺮنے سے پﮦلے ﮐﭻھ وﮐﯿﻠﻮں سے ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں ﺗﺎ کﮦ آپ ان ﻣﯽں سے
ﺳﺐ سے زﯾﺎدﮦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر وﮐﯿﻞ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮ ﺳﮑﯽں -ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﺿﺮور ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ بﮦت ﺳﺎرے ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻨﻮں ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ -اس ﻟﻲۓیﮦ بﮦت ﺿﺮوری ﮨﮯ کﮦ
آپ اﻧﮑﻮ ﺑﺘﺎ دیں کﮦ آپ ان ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں ﯾﺎ نﮦیں-اﺳﯽ ﻃﺮح وﮐﯿﻞ ﮐﻮ
بھی آپ ﮐﻮ ﺻﺎف ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦیے کﮦ وﮦ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ لے رﮦا ﮨﮯ ﯾﺎ نﮦیں -اﮔﺮ وﮦ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ
ﻟﯿﻦے پے راﺿﯽ نﮦیں ﺗﻮ آپ اس سے ﭘﻮچھ ﺳﮑﺖے ﮦیں کﮦ آپ ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد کﮦاں سے
ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ -اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﺣﻘﻮق کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد نﮦیں ﻣﻠﺘﯽ  ،ﺗﻮ اس کے ﻟﺊے
دوﺑﺎرﮦ اﺻﺮار ﮐﺮیں اور ﻣﺘﻌﻠّﻖﮦ ّﺣﮑﺎم سے ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺮیں
ﺑﺮاﮦ مﮦرﺑﺎﻧﯽ ﮦﻣﺎری ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﯿﻮ ﮐﻮم ﮐﻮ بھی ﺑﺘﺎﯾﺊں ﺗﺎ کﮦ ﮦم بھی آپ ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ
ﻓﺮاﮦﻣﯽ کے ﻟﺊے ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ ﺳﮑﯽں ،ﺟﻮ آپ ﮐﻮ ﺳﺮﮐﺎری ﻃﻮر پے ﻣﻠﻨﯽ ﭼﺎﮦیےﻣﺞﮬﮯ ﮐﯿﺲے ﭘﺘﺎ ﭼﻞے ﮔﺎ کﮦ وﮐﯿﻞ اچھا ﮨﮯ؟

ﮐﺴﯽ بھی وﮐﯿﻞ کے ﺳﺎتھ ﭘﻨﺎﮦ کے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری کے ﻟﺊے ﮦر ﺷﺨﺺ ﮐﻮ وﮐﯿﻞ
کے ﺳﺎتھ ﮐﻢ از ﮐﻢ اﯾﮏ سے دو گھنﭨﮯ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮦیے -ﯾﺎ اﮔﺮ یﮦ ﭘﻮرے ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻞﮦ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ،اﮔﺮ آپ کے ﺣﺎﻻت ﻣﻠﺖے ﺟﻠﺖے ﮦیں -اﮔﺮ وﮐﯿﻞ آپ ﮐﻮ دس سے ﺗﯿﺲ
ﻣﻦٹ ﺗﮏ ﮐﺎ وﻗﺖ ﯾﺎ اس سے بھی ﮐﻢ وﻗﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ کﮦ وﮦ آپ ﮐﻮ داﺧﻞے ﯾﺎ
آپ کے دﻋﻮے ﮐﯽ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ کے انٹروﯾﻮ کے ﻟﺊے ﭘﻮرا وﻗﺖ نﮦیں دے رﮦا -اس ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر اس
ﺑﺎت پے بھی ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ ﮐﯿﺴﺎ ﮨﮯ -اﮔﺮ آپ نے رﯾﻔﯿﻮ ﮐﻮم ﮐﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻓﻠﻢ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ
دﯾﮏھی ﮨﮯ اوروﮐﯿﻞ سے پﮦﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت سے پﮦلے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺟﺎﻧﺖے ﮦیں ﺗﻮ آپ
وﮐﯿﻞ سے بﮦﺗﺮ ﻃﻮر پے ﺳﻮال ﺟﻮاب ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں  -اﮔﺮ آپ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ وﮐﯿﻞ سے
ﻣﻠﻦے سے پﮦلے اچھی ﻃﺮح ﺳﻤﺞھتے ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﺧﻮد ﭘﺖﮦ ﭼﻞ ﺟﺎئے ﮔﺎ کﮦ آپ نے
ﮐﺲ ﻗﺴﻢ کے ﺳﻮال ﭘﻮچھنے ﮦیں اور وﮐﯿﻞ بھی آپ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر پے ﺟﻮاب دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯآپ بھی اﭘﻦے سے ﻣﺘﻌﻠﻖ اس ﮐﺎ ﻣﺸﻮرﮦ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر پے ﯾﺎد رکھ ﺳﮑﺖے ﮦیں اﮔﺮ آپ کے
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮦیں -کﮦ ﮐﺲ ﻃﺮح آپ ﮐﯽ کﮦاﻧﯽ ﮐﻮ
ﭘﺎس ﭘﻨﺎﮦ کے ﻣﻌﺎﻣﻼت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ّ
ﭘﺮکھا ﺟﺎئے ﮔﺎ اور پﮦلے ﮐﯿﺎ ﮦوﮔﺎ اور ﺑﻌﺪ ﻣﯽں ﮐﯿﺎ-یﮦ ﺳﺐ ﮐﭻھ آپ ﮐﻮ وﮐﯿﻞ سے ﻣﻠﻦے
سے پﮦلے ﭘﺘﺎ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦیے:ﮦﻣﺎرے ﻣﺸﻮرے کے ﻣﻄﺎﺑﻖ آپ ﮐﻮ درج ذﯾﻞ ﭼﯿﺰیں پڑھﻧﯽ ﭼﺎﮦﯾﺊں
اﭘﻨﯽ ﻣﺪد آپ کے ﺗﺤﺖ داﺧﻞے کے انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری  :اس ﮐﺘﺎﺑﭻے ﻣﯽں آپ ﮐﻮ 'داﺧﻞے ' کے
انٹروﯾﻮ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ ﺟﺲ کے ﺑﻌﺪ یﮦ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮦوﮔﺎ کﮦ آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ
ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯽں ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽںﯾﻮﻧﺎن ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ کے ﺳﺎتھ اﭘﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری  :اس ﮐﺘﺎﺑﭻے ﻣﯽں آپ ﮐﻮ
ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ کﮦ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ کے ﻋﺎم انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری ﮐﯿﺲے ﮐﯽ ﺟﺎئےاس ﻣﯽں آپ ﮐﻮ یﮦ بھی ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ کﮦ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری ﮐﯿﺲے ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ  -اس
ﻣﯽں آپ ﮐﻮ وﮦ ﻧﮑﺖے ﺳﮏھاۓ ﺟﺎتے ﮦیں ﺟﻦ سے ﭘﻨﺎﮦ کے دﻋﻮے ﮐﻮ ﭘﺮکھا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور
ﺳﭽﺎئ ﺟﺎﻧﭽﺖے ﮦیں
ﺑﯿﺎن رﯾﮑﺎرڈ ﮐﺮنے والے آپ ﮐﯽ ّاس ﻣﯽں آپ ﮐﻮ ﮐﭻھ ﻣﺸﻮرے بھی دیے ﺟﺎتے ﮦیں کﮦ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری کے ﻟﺊے
ﮐﯿﺲے اﭘﻦے واﻗﻌﯿﺎت ﮐﻮ ﯾﺎد ﮐﺮ کے ﻟﮏھﻧﺎ ﮨﮯﺑﺮاﮦ مﮦرﺑﺎﻧﯽ ﮦﻣﺎری دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻓﻠﻢ ﯾﻮ ٹﯾﻮب ﭘﺮ ﺿﺮور دﯾﮏھیں -ﺟﻮ ﮦﻣﺎری وﯾﺐ ﺳﺎئٹ ﭘﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯاﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف اﭘﯿﻞ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ ﺣﻖ
اﮔﺮ آپ اﭘﻦے ﺧﻼف اﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف اﭘﯿﻞ داﺋﺮ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮐﺴﯽ وﮐﯿﻞ ﮐﻮ
ڈھونڈﻧﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں ﺗﻮ اس ﮐﺘﺎﺑﭻے ﻣﯽں آپ ﮐﻮ یﮦ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ کﮦ آپ ﮐﻦ وﺟﻮﮦات ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﭘﯿﻞ داﺋﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں  -اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ بھی ﺛﺒﻮت ﺟﻮ آپ نے پﮦلے انٹروﯾﻮ ﻣﯽں
نﮦ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﮦو  ،وﮦ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف اﭘﯿﻞ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽں ﺿﺮور ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦیے ﺟﺲ
 ﮐﻮ اﯾﮏ ﻧﯿﺎ ﺛﺒﻮت ﺳﻤﺞھا ﺟﺎئے ﮔﺎ) ﭘﻨﺎﮦ کے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺪدﮔﺎر ﮐﺘﺎﺑﭻﮦ )یﮦ ابھی ﺗﯿّﺎر نﮦیں ﮦوا
یﮦ ﮐﺘﺎﺑﭻﮦ "ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری" ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﯿّﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  -اس ﻣﯽں اﯾﮏ ﺳﻮاﻟﻨﺎمے کے
ذرﯾﻊےآپ ﮐﻮ کﮦاں ،ﮐﺐ ،ﮐﻮن  ،ﮐﯿﺲے اور ﮐﯿﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﭘﻨﯽ کﮦاﻧﯽ ﺗﯿّﺎر ﮐﺮنے کے ﺑﺎرے
-ﻣﯽں ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ

ﺟﺐ آپ یﮦ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻓﻠﻢ دﯾﮏھ ﻟﯽں اور یﮦ ﻣﻮاد پڑھ ﻟﯽں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری
کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﮐﺎﻓﯽ ﮐﭻھ ﭘﺘﺎ ﭼﻞ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦیے -اس سے آپ ﮐﻮ یﮦ بھی ﭘﺖﮦ ﭼﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ کﮦ
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ اﯾﺲے ﺳﻮال ﭘﻮچھ رﮦا ﮨﮯ ﺟﺲ سے وﮦ ﻣﻌﺎﻣﻞے ﮐﯽ گﮦراﺋﯽ ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ ﻟﮕﺎ ﺳﮏے اور
آپ ﮐﯽ کﮦاﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺟﺎن ﺳﮏے ﺟﺲ سے آپ ﮐﻮ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری ﻣﯽں ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪد
ﻣﻞے ﮔﯽذﯾﻞ ﻣﯽں دﯾﺎ ﮔﯿﺎ اﯾﮏ ﺳﻮاﻟﻨﺎمﮦ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﺪد سے آپ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ ﻟﮕﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں کﮦ
-آپ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻣﻞ رﮦی ﮨﮯ

 :اﭘﻦے ﭘﻨﺎﮦ کے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺗّﯿﺎری ﮐﺎ ﺳﻮاﻧﺎمﮦ
یﮦ ﮐﯿﺲے ﻣﻌﻠﻮم ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے کﮦ آپ ﮐﻮ ﻣﻠﻦے واﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﮐﯿﺴﯽ ﮨﮯ

●

●

●

●

●

وﮐﯿﻞ سے آپ ﮐﯽ پﮦﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽں ،ﮐﯿﺎ وﮦ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ ﺳﻤﺞھنے کے ﻟﺊے ﺳﻮال ﭘﻮچھ
رﮦا تھا ﯾﺎ تھی ﺟﯿﺲے:
 oآپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ کﮦاں ﺗﮏ پﮦﻧﭽﺎ ﮨﮯ؟
 oاس وﻗﺖ آپ کے ﮐﯿﺎ ﺣﺎﻻت ﮦیں اور اس سے پﮦلے ﮐﯿﺎ ﺣﺎﻻت تﮬﮯ؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ ﺑﻠﮑﻞ واﺿﺢ اﻟﻔﺎظ ﻣﯽں ﺑﺘﺎﯾﺎ تھا کﮦ وﮦ آپ کے ﻟﺊے ﮐﯿﺎ ﮐﺮیں گے ،
ﺟﯿﺲے:
 oآپ کے ﮐﯿﺲ ﮐﻮ اچﮬﮯ ﻃﺮح پڑھیں گے ؟
 oاﭘﻨﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽں آپ کے ﻟﺊے ﻣﻮزوں وﮐﯿﻞ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮیں گے ﺟﻮ آپ ﮐﺎ
ﮐﯿﺲ لے ﺳﮏے
 oآپ کے ﮐﯿﺲ کے ﺻﺮف اﮔﻞے ﻣﺮﺣﻞے ﺗﮏ ﺳﺎتھ دﯾﻦے ﮐﺎ وﻋﺪﮦ
 oآپ کے ﮐﯿﺲ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ لے کے ﭼﻠﻦے ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺟﺐ ﺗﮏ اس ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻞﮦ نﮦ ﮦو
ﺟﺎئے
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ آپ کے ﻣﻠﮏ کے ﺣﺎﻻت سے واﻗﻒ ﮨﮯ  ،ﺟﺲ ﮐﯽ وجﮦ سے ﻟﻮگ مﮦاﺟﺮ ﺑﻨﻦے ﭘﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ﮦوں
 oاﮔﺮ نﮦیں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ کے ﻣﻠﮏ کے ﺣﺎﻻت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ؟
 oﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ کے ﻣﻠﮏ سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎﻧﻦے ﮐﺎ ﻟﺊے  EASOاور  GASﮐﻮآپ کے
انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ سے پﮦلے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦے ﮐﯽ ﺣﺎﻣﯽ بھری ؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ ﺗﻔﺼﯿﻞ سے ﺑﺘﺎﯾﺎ کﮦ:
 oﭘﻨﺎﮦ کے ﮐﯿﺎ ﻧﮑﺖے ﮦیں اور ﺗﺎ کﮦ آپ ﮐﻮ یﮦ ﭘﺖﮦ ﭼﻞ ﺟﺎئے کﮦ آپ کے ﮐﯿﺲ پے
ﮐﻮﻧﺴﺎ ﻧﮑﺖﮦ ﭘﻮرا اﺗﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور پھر آپ وﮐﯿﻞ ﮐﻮ وﮦ ﺑﺘﺎ ﺳﮑﯽں؟
"ﺳﭽﺎئ ﭘﺮکھنے
 oﺧﺎص ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻮں ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﯿﺲے کﮦ "اﭘﻦے دﻋﻮے ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﺎ" ﯾﺎ ّ
ﮐﺎ ﻣﯿﻌﺎر " ﮐﯿﺎ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ؟
 oاور یﮦ کﮦ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ کﮦاﻧﯽ ﮐﯿﺲے ﺳﻨﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯽں ﮐﻮن ،کﮦاں ،ﮐﯿﺎ ،اور ﮐﺐ
ﺟﯿﺲے ﺳﺎرے ﺣﺎﻻت اور ﺳﻮاﻟﻮں کے ﺟﻮاب ﮦوں ؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ کے ﺳﺎتھ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
 oﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ کﮦا کﮦ آپ اﺳﮑﻮ اﭘﻨﯽ ﺳﺎری کﮦاﻧﯽ ﺳﻨﺎﯾﺊں  ،ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺼﯿﻼت
کے ﺳﺎتھ ،ﺗﺎ کﮦ ﭘﻨﺎﮦ کے ﻟﺊے ﺟﻮ ﺿﺮوری ﻧﮑﺎت ﮦیں وﮦ اس ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦوں؟
ﻣﮑﻤﻞ
 oﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ کے دوران یﮦ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ کﮦ اﭘﻨﯽ کﮦاﻧﯽ ّ
ﺳﭽﺎئ سے ﺳﻨﺎنے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ؟
ﺗﻔﺼﯿﻞ سے ،اﯾﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﯾﻖے سے اور ّ

●

●

●
●

●

●
●

●

ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ ﺗﻔﺼﯿﻞ سے ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ کﮦ :
ﺣﺺے ﺟﻮ ﭘﻨﺎﮦ کے اﺻﻮﻟﻮں پے ﭘﻮرے اﺗﺮتے ﮦیں ،ان ﮐﻮ
 oآپ ﮐﯽ کﮦاﻧﯽ کے وﮦ ّ
اﭘﻦے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت کے دوران ﯾﺎد رکھﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ  ،اور یﮦ کﮦ ﮦو ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ کﮦ آپ اس وﻗﺖ ﮐﭻھ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮦوں؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ آپ سے ﭼﺐھتے ﮦوۓ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪارانﮦ ﻃﺮﯾﻖے سے ،آپ ﮐﻮ
ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎرﮦ دیے ﺑﻐﯿﺮ ﺟﺲ سے آپ کے اﺻﻞ انٹروﯾﻮ ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮنے
ﭘﺮ ﺑﺮا اﺛﺮ پڑ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ؟
 oﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﺳﺎرے ﺣﺎﻻت اﯾﺲے ﺳﻨﺎنے کے ﻟﺊے ﺳﻤﺞھاﯾﺎ ﮨﮯ کﮦ کﮦاﻧﯽ
ﺑﻠﮑﻞ ﺻﺎف اور واﺿﺢ ﮦو ،ﺑﻠﮑﻞ ﺳﭽﺎﺋﯽ کے ﺳﺎتھ اور اﯾﺲے ﺟﯿﺲے آپ نے اس ﮐﯽ
پﮦلے سے ﻣﺸﻖ نﮦیں ﮐﯽ ﮦوﺋﯽ ؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﯾﺎد دﮦاﻧﯽ کے ﻟﺊے ﮐﭻھ ﻧﮑﺖے ﻟﮏھنے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎ ﮨﮯ؟
ٰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮنے کے
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ اﭘﻦے انٹروﯾﻮ ﮐﯽ ﺗﯿّﺎری کے ﻟﺊے ،اﭘﻨﺎ دﻋﻮی
ﻟﺊے ﮐﺎﻏﺬات ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ اور دوﺳﺮے ﺛﺒﻮﺗﻮں ﮐﻮ دﯾﮏھا ﮨﮯ ؟ اور ان ﮐﻮ ﭘﺮنٹ ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻣﺪد
ﮐﯽ ﮨﮯ؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے:
 oآپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﭘﻮری ﺑﺎت ﺳﻨﺎنے کے ﻟﺊے ﭘﻮرا وﻗﺖ دﯾﺎ ﮨﮯ؟
 oآپ ﺟﺲ ﮐﺮب ﯾﺎ ﺻﺪمے سے ﮔﺰرے ﮦیں اس کے ﺑﺎرے ﻣﯽں آپ کے ﺟﺬﺑﺎت ﮐﺎ اﺣﺴﺎس
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟
 oآپ ﮐﻮ ذﮦﻧﯽ ﻃﻮر پے ﭘﻮرے ﻃﺮﯾﻖے سے ﺳﮑﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ کﮦ آپ
اﭘﻨﯽ ﭘﻮری اور ﺟﺎﻣﻊ کﮦاﻧﯽ ﮐﻮن ،کﮦاں ،ﮐﯿﺎ ،اور ﮐﺐ ﺟﯿﺴﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت کے ﺳﺎتھ
اچھی ﻃﺮح ﯾﺎد ﮐﺮ کے ﺳﻨﺎ ﺳﮑﯽں؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے اپ ﮐﻮ ﺿﺎﺑﻂے ﮐﯽ ﮐﺮواﺋﯽ ﭘﻮری ﮐﺮنے کے دوران اور اس کے ﺑﻌﺪ آپ کے
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺎن ﮐﯽے ﮦیں ؟
ﮐﯿﺎ وﮐﯿﻞ نے آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ کﮦ:
 oآپ کے ﺣﻘﻮق ﮐﯿﺎ ﮦیں؟
 oاﮔﺮ آپ کے ﺧﻼف اﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺼﻞﮦ آ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس کے ﺧﻼف اﭘﯿﻞ داﺋﺮ ﮐﺮنے ﮐﯽ
آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮦو ﮔﺎ؟
 oاﭘﻨﯽ اﭘﯿﻞ داﺋﺮ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﮐﯿﺲے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ؟
وﮐﯿﻞ کے ﺳﺎتھ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺘﻢ ﮦونے سے پﮦلے :
 oآپ کے ﮐﯿﺲ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺿﺮوری ﻧﮑﺖے دﮦراۓ ﮦیں اور اور آپ ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﮑﺖے ﻟﮏھنے ﮐﺎ ﻣﺸﻮرﮦ دﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺗﺎ کﮦ آپ وﮦ بھول نﮦ ﺟﺎﯾﺊں؟
 oﮐﯿﺎ آپ ﮐﻮ ان سے راﺑﻂﮦ رکھنے کے ﻟﺊے ﺿﺮوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﮦیں ﺗﺎ کﮦ
اﮔﺮ آپ نے ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑﺎت ﭘﻮچھﻧﯽ ﮦو ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﯾﺎد دﮦاﻧﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮦو؟

اﮔﺮ ﻣﺞﮬﮯ وﮐﯿﻞ ﻗﺒﻮل نﮦ ﮦو ﯾﺎ ﭘﺴﻨﺪ نﮦ آﯾﺎ ﮦو؟
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﮐﯿﻞ کے ﺳﺎتھ آپ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت اچھی نﮦ رﮦی ﮦو ﺗﻮ  ،یﮦ نﮦ ﺳﻤﺞھ ﻟﯽں کﮦ
ﻣﻔﺖ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﮔﺊ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﺧﺮاب ﮨﮯ ﯾﺎ یﮦ کﮦ اﭘﻦے ﭘﯿﺲے ﺧﺮچ ﮐﺮ کے ﮐﻮﺋﯽ اور وﮐﯿﻞ
ﮐﺮنے ﻣﯽں ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮦو ﮔﺎ -ﭘﯿﺲے ﺧﺮﭼﻦے سے وﮐﯿﻞ ﮐﻮ زﯾﺎدﮦ اﺧﺘﯿﺎرات نﮦیں ﻣﻞ ﺟﺎتے ؛
ﺑﻠﮏﮦ اﺻﻞ ﻣﯽں اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎ اس سے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠّﻖ ﮨﮯ ﮦی نﮦیں -اس ﮐﺎ ﺗﻌﻠّﻖ وﮐﯿﻞ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت

ﻣﯽں دل ﭼﺴﭙﯽ  ،اس ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﯽ مﮦارت اور اس کے ﺻﺒﺮ سے ﺑﺎت ﺳﻨﻦے سے ﮨﮯﭘﻨﺎﮦ کے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽں ﻏﯿﺮ ﺳﺮﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں اور ﯾﻮﻧﺎن اور ﯾﻮرپ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں نے ﺟﻦ
وﮐﯿﻠﻮں ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﮦیں ،وﮦ ان کے ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﻢ  ،وﺳﯿﻊ ﺗﺠﺮبﮦ اور ﯾﻮﻧﺎن کے ﭘﻨﺎﮦ
کے ﻃﺮﯾﻘﻮں ﻣﯽں مﮦارت ﮐﯽ وجﮦ سے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﮔﺊ ﮦیں -ان ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﮔﺮچﮦ آپ کے
ﻟﺊے ﻣﻔﺖ ﮦیں ﻟﯿﮑﻦ اﺻﻞ ﻣﯽں اﻧﮑﻮ اس ﮐﺎم کے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں سے ﭘﯿﺲے
ﻣﻠﺖے ﮦیںاس وﻗﺖ ﺗﮏ ،اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪارانﮦ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد نﮦیں ﺟﺲ ﮐﯽ ذرﯾﻊے سے ﻣﺨﺘﻠﻒ وﮐﯿﻠﻮں
ﮐﯽ ﻃﺮف سے ﻓﺮاﮦم ﮐﺮدﮦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺎ ﺟﺎ ﺳﮏے کﮦ وﮦ اچﮬﮯ ﮦیں ﯾﺎ نﮦیںﮐﭻھ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻨﻮں ﮐﻮ اچھی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد نﮦیں ﻣﻠﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ وجﮦ سے اﯾﮏ ﻋﺎم ﺗﺎ ﺛﺮ یﮦ ﮨﮯ
کﮦ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﺟﻮ ﻣﻔﺖ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،وﮦ اچھی نﮦیں ﮨﮯ -ﮐﭻھ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻦ یﮦ
ﺳﻤﺞھتے ﮦیں کﮦ اﮔﺮ اﻧﮑﺎ ﺗﺠﺮبﮦ اچھا نﮦیں رﮦا ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر پے ان کے ﺳﺎتھ
ٰذا یﮦ اﯾﮏ ﺑﺮا ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮨﮯ -ﮐﭻھ وﮐﯿﻞ ﺣﻀﺮات بھی
ﺑﻠﮑﻞ درﺳﺖ ﻃﺮﯾﻖﮦ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ  ،لﮦ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﺎﯾﻮﺳﯽ اور ﺧﻮف سے ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﮫانے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮتے ﮦیں  ،اور اﭘﻦے آپ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ
کے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎ ﻣﺎﮦر ﻇﺎﮦر ﮐﺮ کے بﮦت زﯾﺎدﮦ ﻓﯿﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮتے ﮦیں
 ﺟﺒﮏﮦ وﮦ ﻣﺎﮦر نﮦیں ﮦوتےﭘﺮاﺋﯿﻮیٹ وﮐﯿﻠﻮں سے ﮦوﺷﯿﺎر رﮦیں ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ اﻧﮑﺎ ﺳﺮﮐﺎری ﻃﻮر ﭘﺮ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﮔﺊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد
سے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠّﻖ نﮦیں -اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺎرنٹی نﮦیں ،کﮦ اﯾﮏ ﭘﺮاﺋﯿﻮیٹ وﮐﯿﻞ ﺳﺮﮐﺎری
ﻃﻮر ﭘﺮ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮدﮦ وﮐﯿﻞ سے بﮦﺗﺮ ﮦوﮔﺎاور آﺧﺮ ﻣﯽں اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺐﮦ پھر  ،اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﺣﻖ کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد نﮦیں ﻣﻞ
رﮦی  ،ﯾﺎ آپ ﮐﻮاﯾﺴﺎ وﮐﯿﻞ ڈھونڈنے ﻣﯽں ﻣﺸﮑﻞ ﮦو رﮦی ﮨﮯ ﺟﻮ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺲ لے ﺳﮏے  ،ﺗﻮ
آپ رﯾﻔﯿﻮﮐﻮم ﮐﻮ ﺿﺮور ﺑﺘﺎﯾﺊں ﺗﺎ کﮦ ﮦم آپ ﮐﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮ ﺳﺮﮐﺎری اداروں ﺗﮏ پﮦﻧﭽﺎ
-ﺳﮑﯽں
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آﺋﺮ ﻟﯿﻦڈ ﮐﯽ مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺟﺲ ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻨﻮں ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ کے دﻋﻮے کے اواﺋﻞ
-ﻣﯽں ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﺮ زور دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ

