ٰ واﭘﺲ ﻟﯿﻨﺎ
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽں اﭘﻨﺎ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﺎ دﻋﻮی
ٰ واﭘﺲ ﻟﯿﻨﺎ ﯾﺎ اس ﮐﻮ چھوڑ دﯾﻨﺎ
ارادی ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ارادی ﻃﻮر پے اﭘﻨﺎ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﺎ دﻋﻮی
ٰ ارادی ﻃﻮر پے واﭘﺲ لے ﺳﮑﺖے ﮦیں-
آپ ﮐﺴﯽ بھی وﻗﺖ اﭘﻨﺎ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﺎ دﻋﻮی
اس کے ﻟﺊے آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﻨﺎﮦ کے دﻓﺘﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮦو ﮔﺎ اور اﯾﮏ ﻟﮏھی ﮦوﺋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ کے ذرﯾﻊے ،
ٰ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ واﭘﺲ ﻟﯿﻨﯽ ﮦو ﮔﯽ -ﭘﻨﺎﮦ کے دﻓﺘﺮ والے آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ نﮦیں ﻟﯽں گے
اﭘﻨﺎ دﻋﻮی
ً
اور اﮔﺮ آپ کے ﭘﺎس وﮦاں رﮦنے ﮐﺎ اور ﮐﻮﺋﯽ اﺟﺎزت ﻧﺎمﮦ ﻣﻮﺟﻮد نﮦیں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﻓﻮرا ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻮ چھوڑﻧﺎ
ﮦوﮔﺎ-
ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ ﭘﻨﺎﮦ کے دﻓﺘﺮ والے درج ذﯾﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽں ﺧﻮد یﮦ اﺧﺬ ﮐﺮ ﻟﯽں کﮦ آپ اﭘﻦے ﭘﻨﺎﮦ کے
دﻋﻮے ﮐﻮ ﮐﭻھ ﺧﺎص ﺗﻮجﮦ نﮦیں دے رﮨﮯ :
 -١اﮔﺮ آپ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﻦے سے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دیں ﺟﻮ آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ آگے بڑھانے کے ﻟﺊے
ﺿﺮوری ﮦیں ،ﯾﺎ ؛
 -٢اﮔﺮ آپ اﭘﻦے انٹروﯾﻮ ﯾﺎ ﭘﻨﺎﮦ کے دﮔﻮے ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﯽ نﮦ ﺟﺎﯾﺊں ﯾﺎ ؛
 -٣اﮔﺮ آپ اﭘﻦے ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪی کے ﻣﺮﮐﺰ سے بھگ ﺟﺎﯾﺊں -ﯾﺎ؛
 -٤اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯿﺲ نے آپ ﭘﯽ ﮐﭻھ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻋﺎﺋﺪ ﮐﯽ ﮦو اور آپ نے ان ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا نﮦ ﮐﯿﺎﮦو  -ﯾﺎ ؛
ﺣﮑﺎم بﮦتے ﺑﻐﯿﺮ  ،رﮦنے ﮐﯽ وﮦ ﺟﮓﮦ چھوڑ دی ﮦو ﺟﻮ ّ
 -٥اﮔﺮ آپ نے ّ ،
ﺣﮑﺎم نے آپ کے ﻟﺊے ﻣﻮزوں
ﻗﺮار دی ﮦو -ﯾﺎ؛
 -٦اﮔﺮ آپ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯽ اﺟﺎزت کے ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻠﮏ چھوڑ دیں -ﯾﺎ؛
 -٧اﮔﺮ آپ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻧﯿﺎ ﭘﺖﮦ ﯾﺎ آپ سے راﺑﻂﮦ ﮐﺮنے ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت نﮦ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں  -ﯾﺎ؛
 -٩اﮔﺮ آپ ﺑﻞے ﺟﺎنے کے ﺑﺎوﺟﻮد ،ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ سے راﺑﻂﮦ نﮦ ﮐﺮیں -ﯾﺎ؛
 -١٠اﮔﺮ آپ کے ﭘﻨﺎﮦ ﮐﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﮐﯽ ّ
ﻣﺪت پڑے ﮦو ﮔﯽے ﮨﮯ اور آپ اﮔﻞے ﮦی دن ﻧﯿﺎ ﮐﺎرڈ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮنے نﮦیں ﮔﺊے-
اﮔﺮ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻨﺎ روک دے ﺗﻮ آپ ﮐﻮ یﮦ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ ان سے
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮیں ﮐﻮ وﮦ آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ دوﺑﺎرﮦ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ دیں -اس کے ﻟﺊے آپ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ
ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ کے دﻓﺘﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮦو ﮔﺎ اور وﮦ وﺟﻮﮦات ﺑﺘﺎﻧﺎ ﮦوں ﮔﯽں کﮦ ﮐﯿﺎ وجﮦ ﮨﮯ کﮦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮ آپ ﮐﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻨﺎ ﺑﻨﺪ نﮦی ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦیے تھا -اور یﮦ نﮦی ﺳﻤﺞھﻧﺎ ﭼﺎﮦیے تھا کﮦ آپ اﭘﻨﯽ ﭘﻨﺎﮦ
ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯽ ﺗﻮجﮦ نﮦیں دے رﮨﮯ -اس کے ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ یﮦ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮐﺮے ﮔﯽ کﮦ ﺧﺎرج ﮐﺮ دے
ﯾﺎ نﮦیں اور آپ ﮐﻮ ان کے ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ-
ﭘﻨﺎﮦ کے ﻃﺮﯾﻘﻮں ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرﮦ اور ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے انٹرﻧﯽٹ کے ذرﯾﻊے اس ﻟﻨﮏ ﭘﯽ ﮐﻠﮏ
ﮐﺮیں :
/http://refucomm.com

