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پر پناہسرحد    

 

مگر آپ پناہ گزینی کی کاروائی کے دوران اپنی مادری  ،ہے (جیار)ما یناری زبان ہنگیرسرک کی . ہنگریہیں آپ ہنگری میں

. ہنگری یورپین جس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ اور بول سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیںکا  یا ایک ایسی زبان زبان

اور وسطی یورپ میں واقع ہے. ہے یونین کا رکن ملک  

پر موجود اس جنگلے میں )روسکے اور تومپا  . سرحدہے دیا گیالگا کر بند کر ہ( جنگلکو باڑھ ) سرحدکی  سربیا - ہنگری 

پناہ  صرف وہیں پر ہو سکتے ہیں اور لآپ ہنگری میں داخ ےریعکے ذ قائم کیئے گۓ ہیں، جن رانزٹ زون ٹدو  (کے مقام پر

بلکہ  نہیں، اگر آپ سربیا کی جانب سے ان مقرر کردہ ٹرانزٹ زون کے راستے سے .کی درخواست کو جمع کروا سکتے ہیں

 جرم کانئے قوانین کی رو سے آپ  کر کہ ہنگری کے عالقے میں داخل ہوتے ہیں، تو عبورپر موجود جنگلے کو  سرحد

 آپ کو  تو اس صورت میں ،گرفتار کرتی ہے بھیکے عالقے میں کسی جگہ پر  ہنگری کو پولیس آپ اگر ہیں. کرتے ارتکاب

دیا جاۓ گا. واپس بھیج جنگلے کی دوسری جانبفورا   

 ٹرانزٹ زون میں داخلہ

سے  چیکنگ(پڑتال ) چپولیس کی جان لےپہ تو سب سے ،ہوتے ہیں اخلراستے سے د کےاگر آپ ہنگری میں ٹرانزٹ زون 

کا اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کا نام پوچھا  آپ سے آپکا اندراج ہو گا )ذاتی کوائف جس کے بعد آپ کے  گزریں گے

اس دوران پولیس آپ سے  .(جائیں گے ئےیل آپ کے فنگر پرنٹس تو ،سال سے زیادہ ہے 14عمر  کی اگر آپ اور ،جائے گا

جی/ ) مثبت جواب اگر آپ کا سوال کرے گی کہ آیا آپ ہنگری میں پناہ گزینی کی درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں یا نہیں.

  .میں آپ کا انٹرویو لے گا موجود ایک کنٹینر ٹرانزٹ زون میں امیگریشن کا ادارہتو  گا، ہو (ہاں

سال  18اور  14والے  نےساتھی کے بغیر پہنچ اور پر مشتمل خاندان چوںب میں جن، گزین پناہ ہرنئے قوانین کی رو سے 

 یہ اس کا .ئی کی پوری مدت تک ٹرانزٹ زون میں رہنا ہو گارواہیں، کو پناہ گزینی کی کا ملبھی شا ےچسے کم عمر کے ب

کو مثبت میں جواب نہیں مل آپ  تک ، جبمطلب ہے کہ آپ ٹرانزٹ زون کو ہنگری کی جانب اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے

ایسا کرنے  کہ ،جاننا ضروری ہے کا بات اس کے لیئے پمگر آ ،کی جانب چھوڑ سکتے ہیں سربیا آپ ٹرانزٹ زون کو .جاتا

  گا. کا فیصلہ کرے وائیکارکی  شنکے امگیری پآ ان کے پاس موجود معلومات کی بنیاد پر کا ادارہ یشنکی صورت میں امیگر

 .گا جائے میں منتقل کیا رہائشں کو ایک کھلی یا آزادعمر کے بچوں  سال سے کم 14تنہا سفر کرنے والے  غیربکے  ساتھی 

امر کے بارے میں اس  کے بعد پولیس کو اپنے کوائف دیتے وقت خلےکے ہیں، تو ملک میں دا عمر سال سے کم 14اگر آپ 

ٹرانزٹ زون  ادارہ امیگریشن کا تو ہو گا، شبہ محسوس اگر آپ کی عمر کی حقیقت کے بارے میں .کریں آگاہفوری طور پر 

ن کا عیت صحیح عمر کے  .طالبہ کرے گام ن کرنے کے لیئے درکار ٹیسٹ کاعیت میں موجود ڈاکٹر سے آپ کی صحیح عمر کا

ایک  میں ئیلکھا آپ تو ،نہیں کرتے اتفاق ڈاکٹر سے میں کردہ عمر کے بارے عینہے. اگر آپ اپنی ت اوضہٹیسٹ بال مع

ان کو ہر وہ دستاویز دکھائیں کریں!  خطمیں اپنے دست خرکے آ  درخواست ہیں. کی درخواست کر سکتےدوسرے فری ٹیسٹ 

ہو. کی عمر کو ثابت کرتا جو آپ  

 سرحد پر کی گئی پناہ گزینی کی کاروائی

 شل درپیئسے مسا کون میں ملکاپنے گا کہ آپ کو  ہو انہیں بتانا وک آپ آپ کی سماعت کرے گا، تب کا ادارہ شنامیگری 

کسی دوسرے نے  . آپ کو انہیں یہ بھی بتانا ہو گا کہ ہنگری آنے سے قبل آپکر کیوں آنا پڑا چھوڑتھے اور آپ کو اپنا ملک 

ہے کہ آپ  روریبہت ض .تھی یا نہیں ئیپناہ گزینی کی درخواست جمع کروا ریہ میںاغیونان یا بل ویشیا،کر ،ملک مثالّ سربیا

اور تکلیف  مآپ غ سے کہ ان باتوں اور احساسات کو بھی، جن کو بیان کرنے تیح بیان کریں سے تفصیل بات کو ہر اپنی

کو یا  ں اگر آپ ترجمانیبتائ ضرور نہیں اور ےآپ گھبرائی لہذا گا کیا جائے بھی فراہم ترجمانآپ کو  .محسوس کرتے ہیں

جو آپ نے  ۓ گاسناپڑھ کر  واپستمام باتیں  وہ میں ترجمان آپ کو آخر کےاتا. انٹرویو پ سمجھ نہیں کو باتوں کی ترجمان آپ

ۓ ہوۓ بتا اگر آفیسر نے کسی بات کو آپ کے میں ضرور کہیں! بارے اگر ایسا نہ ہو تو اس کے کہیں. دوران کے انٹرویو

. آپ انٹرویو کہیں بارے میں لکھنے کے دوبارہ انداز میں درج کیا ہو، تو آپ اس کو ٹھیک طریقے سے مختلف طریقے سے

 شخص کو کسی دوسرے سنائی ہوئی آپ بیتی آپ کی بھی کیجۓ. آفیسر اور ترجمان خواستکے ریکارڈ کی ایک کاپی کی در

.کتے ہیںبیان کر س سے چائییں مکمل سبات تمام ے، لہذا آپ اپنیسکت کو نہیں بتا  
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تو آپ کو اس ملک میں واپس  ،لیئے جا چکے ہیںپرنٹس فنگر اگر یورپین یونین کے کسی بھی ملک میں آپ سے آپ کے 

کہا جاتا ہے. اگر آپ ڈبلن سسٹم  کا ذمہ دار ہو گا. اس کو ئیاروکی کا نیبھیجا جا سکتا ہے. پھر وہ ملک آپ کی پناہ گزی

جو آپ کی پناہ گزینی کی  گا، ساتھ رابطہ کرے کے کا ادارہ اس ملک شنہیں تو امیگری چارمندرجہ باال صورت حال سے دو

کیس میں ذمہ  کے آپ .اس کے بارے میں آپ ایک فیصلہ یا نوٹس وصول کریں گے کرنے کا ذمہ دار ہے. کاروائی کو مکمل

 کو چھوڑنےریہ یا یونان ااور بلغ پہنچنےہنگری تک  .ہے حاصل وقت کے لیئے کئی مہینے کا دینےجواب پاس دار ملک کے 

کے ساتھ  ات، تو اس امر کو آپ دستاویزا اور/ یا مقدونیہ میں لگ بھگ تین مہینے گزارے ہوںسربی نے آپکے دوران اگر

تو ڈبلن سسٹم کے مطابق آپ کو  ،اس امر کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پکرنے کی کوشش کریں. اگر آ ثابت

ور مقدونیہ کے دستاویزات سنبھال کر رکھیں اور اس لیئے آپ اپنے سربیا اریہ یا یونان میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا. ابلغ

   انہیں امیگریشن کے ادارے کو دکھائیں.

ادی غیر ش اور کم عمریا  وند ان کے کسی دوسرے ملک میں موجود، اپنے بیوی/ خیونی کے مطابق، آپ یورپینڈبلن سسٹم 

کا مطالبہ  (یونین -ری فیملیمالپ )  ساتھ داروں کے شتہیا دیگر ر اپنے والدینتو  ،بچے ہیں آپیا اگر  ساتھ، کےبچوں  شدہ

کے ادارے کے انٹرویو میں ان کو  یشنتو امیگر ،کرنا چاہتے ہیں غازکا آ وائییونین کی کار -اگر آپ فیملی ری .کر سکتے ہیں

کریں.  آگاہاس امر کے بارے میں   

ہے.دن کا وقت  60تک  کرنے کے بعد فیصلہ جسٹریشنرکی درخواست کی  پکے ادارے کے پاس آ یشنامیگر  

قسم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے: 4 اختتام پر کے روائیکا  

 ،: آپ کے پاس شناختی کارڈ اور ایڈریس کارڈ ہو گا. آپ کام کر سکتے ہیںہے کا سٹیٹس )درجہ( دیا جاتاپناہ گزین آپ کو   (1

کچھ مدد فراہم کی  ئےیل ہم آہنگ ہونے کے یہاں کا بچہ سکول جا سکتا ہے. آپ کو پاور آ اپنا خاندان یہاں ال سکتے ہیںآپ 

.جائے گی  

: آپ کے پاس شناختی کارڈ اور ایڈریس کارڈ ہو گا. آپ کام کر ہے دیا جاتا (درجہسٹیٹس ) کاتحفظ فراہم کردہ فرد ( آپ کو 2

 سکتےکے تحت یہاں ال ئطارانون میں متعین کردہ شآپ اپنے خاندان کو صرف قکا بچہ سکول جا سکتا ہے.  پآ ،سکتے ہیں

.کچھ مدد فراہم کی جائے گی ئےیل آپ کو ہم آہنگ ہونے کے .ہیں  

 .پر نظر ثانی کرے گاہر سال آپ کے سٹیٹس  ادارہ کا شن: امگیریہے دیا جاتا درجہ(کا سٹیٹس ) قبول کیۓ گۓ فردآپ کو  (3

.آپ اپنے خاندان کو یہاں نہیں ال سکتےآپ غیر ملکیوں پرالگو عام قوانین کے تحت کام کر سکتے ہیں اور   

آپ کا  مطابق ، کیونکہ امیگریشن کے ادارے کےہے( ملتا نیگیٹو فیصلہ کو آپآپ کی درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے ) (4

آپ عدالت سے رجوع دن کے اندر اندر  8 تو ،قبول نہیں کرتےوطن آپ کے لئے محفوظ جگہ ہے. اگر آپ نیگیٹو فیصلے کو 

آپ ان کو لکھائی میں بتائیں کہ آپ ان کے فیصلے کر سکتے ہیں. ت کی درخواست عذاتی سماہیں  اور ان سے  سکتے کر

کے سٹاف  URCHNسے اتفاق کیوں نہیں کرتے. اگر آپ کو اس میں مدد درکار ہو، تو ہنگرین ہلسنکی کمیٹی کے وکیل یا 

کے ادرے کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوۓ آپ کی اپیل کو مسترد کر دیتی ہے، تو  یشن. اگر عدالت امیگرسے بات کیجیۓ

حاالت  حقائق یا ۓمیں ن یساس دوران آپ کے ک چہ کہاگر ،ہیں درخواست دائر کر سکتے اور آپ پناہ گزینی کی مزید ایک

خواست کے دوران آپ کو صرف رہنے وری ہے، کہ پناہ گزینی کی دوسری درآپ کے لیئے یہ جاننا ضر ہوں. ۓہو گ پیدا

رنے کی صورت میں آپ نہ ک دائر ل. اپیکی جاۓ گی نہیں سہولت فراہم انے پینے کیھک آپ اور گی ۓجا جگہ دی کے لیئے

.کو ہنگری سے بے دخل )ڈیپورٹ( کر دیا جائے گا  

 رہ ایک مہینے تک آپ گا جہاں ۓلے جایا جا میں کھلے یا آزاد کیمپ ایک کو آپ ہے تو اگر آپ کو تحفظ فراہم کیا جاتا

 جاۓ فراہم کی بھی ے کی سہولتپین کے عالوہ آپ کو کھانے اور اس وہاں آپ کو آپ کا شناختی کارڈ ملے گا ہیں. سکتے

ہیں.  موجود ن کیمپ کن مقامات پرگزی کہ ہنگری میں کھلے پناہ یکھ دیکھ سکتے ہیںدآپ  شہنقمندرجہ ذیل   .گی  

 ٹرانزٹ زون میں مہیا مدد اور سہولیات 

 روزانہ تو آپ کو ،میں رکنا پڑے زون ٹرانزٹکے فیصلے تک کی مدت میں  درخواست پناہ گزینی کی آپ کی کو اگر آپ

 ء،بیت الخالانوں کو علیحدہ کنٹینر میں رکھا جائے گا. ہر سیکٹر میں اندخ .گا جائے کا سامان مہیا کیا وردونوشخاور  بستر

اگر آپ کو صحت  .ہے مقام کی سہولت موجود کے لیئے مختص چیت مِشن، کھانے کے لیئے جگہ اور اور بات شنگوا ،حمام

ورکر ہر دن آپ کے سیکٹر میں  شل. سورجوع کریں سےر ٹڈاک وہاں پر موجودتو آپ  ،ہیں یشدرپ لکے بارے میں مسائ

اور اس  تی ہیںرک پناہ گزینوں کی امداد ٹرانزٹ زون کا دورہ کرتی ہیں، دگی سےمتعدد فالحی تنظیمیں باقاعموجود ہوتا ہے. 

 (سے جون کے درمیان ستمبر) دوران تعلیمی سال کے کرتی ہیں. بھی انعقاد بچوں کے لیئے مختلف پروگراموں کا عالوہ کے

سوموار سے جمعہ تک  ہذتجن کو سکول کے اسا ہیں کرسکتے رکتمنظم کالسوں میں ش (مر تکع سال کی 16سے  6) چےب
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ہفتہ کے دوران سال کے درمیان کی عمر کے بچوں کے لیئے  6اور  3کرتے ہیں.  قدکے دوران منع 11:45سے  بجے 9

کی سہولت موجود ہے. ڈنبجے کے درمیان کنڈر گار 4اور دوپہر  8صبح    

کے  یشنلکھائی میں امیگر تو ،وکیل کی ضرورت پڑے ورانکے د کسی بھی مرحلے کے ائیکارو پناہ گزینی کی اگر آپ کو 

الژ یا با میاتی واچکی وکیل، کو ہنگری کی ہلسنکی کمیٹی، کی تنظیم حقوق ایک انسانی ان سے ادارے سے رجوع کریں اور

، رکن ہے کا شنای یسوسیوکیل، جو کہ ہنگیرین بار ا یرینیا کسی بھی ہنگ کردہ وکیل مہیا طرف سے کی یا حکومت سے یولیا

کردہ وکیل سے مالقات کرنا چاہتے ہوں تو سوموار  مہیا طرف سے کی اگر آپ حکومت .کریں  ستاکی درخو ملنے  سے 

نہیں کرنے پڑیں  کے لیئے پیسے ادا سہولت آپ کو اسکے ادارے سے رجوع کریں.  یشنتک لکھائی میں امیگر ہسے جمع

میں  زون سکتے ہیں جو روزانہ ٹرانزٹ کر سے بھی بات کے سٹاف RCHNUآپ  .ہیں اوضہسہولتیں بال مع دونوں ، یہگے

.ہیں موجود ہوتے  
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