
فيملی ری- يونين کے مستحق کون ہيں ؟

ہنگری ميں پناه گزين افراد  اور تحفظ فراہم کرده افراد فيملی ری- يونين کے مستحق ہيں.

خاندان کے وه کونسے ارکان ہيں، جو فيملی ری- يونين کی کاروائی کے تحت ہنگری آ سکتے ہيں؟

پناه گزينوں کی فيملی ری- يونين ان کے خاندان کے مندرجہ ذيل ارکان کے ساته ہو سکتی ہے:

شريک حيات کے ساته (خاوند يا بيوی)؛    ∙
چهوڻی عمر کے بچے کے ساته (جس کی عمر 18 سال سے کم ہو)، گود ليئے گۓ بچے بهی اسی زمرے ميں شامل ہيں؛   ∙
والدين کے ساته، اگرچہ کہ ہنگری ميں ان کا پناه گزين بچہ چهوڻی عمر کا ہو؛ ∙
والدين کے ساته ، اگرچہ کہ ہنگری ميں ان کا پناه گزين بالغ بچہ مالی، سماجی يا جذباتی تعاون کا محتاج ہو؛  ∙
بالغ اوالد کے ساته، اگرچہ  کے وه اپنی مالی کفالت کے قابل نہيں اور اس کو صحت کے سنگين مسائل درپيش ہوں؛ ∙
بہن بهائيوں کے ساته ،  اگرچہ کے وه اپنی مالی کفالت کے قابل نہ ہوں اور ان کو صحت کے سنگين مسائل درپيش ہوں؛ ∙
اجداد (دادا، دادی)، پوتا پوتی کے ساته ، اگرچہ کے وه اپنی مالی کفالت کے قابل نہ ہوں اور ان کو صحت کے سنگين  ∙

مسائل درپيش ہوں.

تحفظ فراہم کرده افراد کی فيملی ری- يونين ان کے خاندان کے مندرجہ ذيل ارکان کے ساته ہو سکتی ہے: 

شريک حيات کے ساته  (خاوند يا بيوی)؛  ∙
چهوڻی عمر کے بچے کے ساته  (جس کی عمر 18 سال سے کم ہو)، گود ليئے گۓ بچے بهی اسی زمرے ميں شامل ہيں. ∙

فيملی ری- يونين کے ليئے ضروری ہے، کہ پناه گزين يا تحفظ فراہم کرده فرد کا خاندانی رشتہ اس وقت بهی قائم ہو، جس 
وقت وه ہنگری ميں پہنچيں. جو ہنگری ميں پہنچ کر شادی کرتے ہيں يا بچہ گود ليتے ہيں، وه خاندان کے اتحاد نو (فيملی ری- 

يونين) کے مستحق نہيں.

فيملی ری- يونين کی درخواست کب کی جا سکتی ہے؟

فيملی ری- يونين کی درخواست سڻيڻس کے حاصل کيئے جانے کے فورا بعد دائر کی جا سکتی ہے. اگر پناه گزين فرد کا 
خاندان مثبت فيصلے کے وصول کيۓ جانے کے بعد 3 مہينے کے اندر اندر فيملی ری- يونين کی کاروائی کا آغاز کر ديتا ہے 
تو ان کو صرف اپنے خاندانی رشتے کو اور اس کاروائی کی ممکنہ ضرورت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہو گی. تحفظ فراہم 

کرده افراد کے ليئے يہ اختيار دستياب نہيں. اگر پناه گزين فرد کا خاندان اس درخواست کو 3 مہينوں کے اندر اندر جمع نہيں 
کروا پاتا تو اس صورت ميں ان پر بهی وہی شرائط الگو ہوں گی، جو تحفظ فراہم کرده افراد پر ہوتی ہيں (تفصيالت  نيچے 

ديکهيے).

فيملی ری- يونين کی کاروائی کا آغاز کيسے کيا جا سکتا ہے؟

فيملی ری- يونين کی کاروائی کا آغاز  پناه گزين يا تحفظ فراہم کرده فرد کے خاندان کے ارکان کر سکتے ہيں. فيملی کے ان  
ارکان کو جو ہنگری آنا چاہتے ہيں، سب سے پہلے اپنی رہائش سے قريبی ہنگری کے قونصلٹ خانے جانا ہو گا. اس ملک 
ميں جہاں پر ہنگری کا قونصلٹ خانہ موجود ہے، خاندان کے ارکان کی وہاں رہائش قانونی طور پر ہونا ضروری ہے، اگر 

ايسا ممکن نہيں، تو قونصلٹ خانہ کو اس کے بارے ميں قبل از وقت آگاه کرنے کی ضرورت ہے. قونصلٹ خانے سے مالقات 
کی تاريخ طے کرنے کے بعد ہی وہاں درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے. فيملی ری- يونين کی درخواستوں کا فيصلہ البتہ 

قونصلٹ نہيں کرتی، وه صرف درخواستوں کو وصول کرتے ہيں اور ان کو بوداپشت ميں موجود پناه گزينی اور اميگريشن 
کے ادارے کو ارسال کر ديتے ہيں. اميگريشن کا اداره پهر ايک آفيسر تعين کرتا ہے جو اس کيس کا فيصلہ کرتا ہے اور 

ضرورت کے مطابق انفرادی انڻرويو بهی کرتا ہے.

ہنگری ميں خاندان کا اتحاد نو (فيملی ری- يونين)



درخواست جمع کروانے کے ليئے کن دستاويزات کی ضرورت ہے ؟

قونصلٹ خانے کے آگے پناه گزين يا تحفظ فراہم کرده فرد کے خاندان کے ارکان کو مندرجہ ذيل دستاويزات دکهانا اور جمع 
کروانا ہوں گے.

 کارآمد پاسپورٹ (درخواست جمع کروانے کے وقت پر اس کی ميعاد کے ختم ہونے ميں  کم از کم چه مہينے باقی ہوں) ∙
 1 عدد شناختی تصوير (ہر درخواست دهنده فيملی ممبر کی عليحده تصوير)     ∙
 60 يورو (ہر درخواست دهنده فيملی ممبر فی کس) ∙
 پر کيا گيا فارم (آپ اس فارم کو اميگريشن کے ادارے کی ويب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہيں) ∙
 خاندانی رشتے کو ثابت کرنے والے دستاويزات (پيدائش اور شادی کے سرڻيفکيٹ)  ∙
 ديگر حمايتی دستاويزات (محتاجی، صحت کے مسائل سے متعلقہ کاغذات وغيره) ∙

فيملی ری- يونين کی کاروائی ميں اميگريشن کا اداره ہنگيرين اور انگريزی زبان ميں دستاويزات کو قبول کرتا ہے، لہذا 
تجويز کرتے ہيں کہ فيملی ممبرز اصل دستاويزات کو مستند ہنگيرين يا انگريزی زبان کے ترجمے کے ہمراه جمع کروائيں. 

اميگريشن کا اداره ہر جمع کروائی گئی دستاويز کو تحقيق کی غرض سے دستاويزات کے ماہر کے پاس بهيجتا ہے. 
دستاويزات کا ماہر پهر دستاويزات کے بارے ميں ايک راۓ تيار کرتا ہے کہ آيا وه اصلی ہيں يا نہيں.

خاندانی رشتے کو کيسے ثابت کيا جا سکتا ہے؟

خاندانی رشتے کو ثابت کرنا فيملی ری- يونين کی کاروائی ميں ہميشہ درکار ہے. اس امر کی تکميل کو ابتدائی طور ايسے 
اصلی دستاويزات کے پيش کرنے کے ساته کيا جا سکتا ہے جيسے کہ پيدائش اور شادی کے سرڻيفکيٹ، مزيد براں بچہ گود 

لينے کے دستاويز کی اصل کاپی.

خاندانی رشتے کو ڈی – اين – ايس ڻيسٹ کے زريعے بهی ثابت کر سکتے ہيں جس کے اخراجات خاندان کو ادا کرنا ہوں 
گے. ڈی – اين – ايس ڻيسٹ کروانے کا مطالبہ آپ اميگريشن کے ادارے سے کر سکتے ہيں. اس صورت ميں فيملی ممبرز کو 

قونصلٹ خانے ميں ڈی – اين – ايس ڻيسٹ کے ليئے نمونہ دينا ہو گا، جس کو قونصلٹ بوداپشت بهيجے گی جہاں اس نمونے کا 
تجزيہ کيا جائے گا.

پناه گزين / تحفظ فراہم کرده افراد کو ہنگری ميں کن شرائط کو پورا کرنا ہو گا ؟

تحفظ فراہم کرده افراد اور ان پناه گزينوں کو، جن کے خاندان کے ارکان پہلے تين مہينے ميں فيملی ری- يونين کی درخواست 
جمع نہيں کروا سکے، مندرجہ ذيل شرائط پورا کرنا ہوں گی:

رہائش کا ثبوت: کرايہ کے مکان کے معاہدے يا ہمدردی کے تحت رہائش کے ليئے استعمال ميں ديئے گۓ مکان کا معاہده،  ∙
نيز مکان کی ملکيت کے کاغذات کی کاپی کے ساته آپ اس امر کو ثابت کر سکتے ہيں. فيملی ری- يونين ميں شامل فيملی 

ممبران کے نام کا اس معاہدے ميں درج کرنا مفيد ہے. مکان ميں ايک فرد کے ليئے کم از کم چه مربع ميڻر کی جگہ 
موجود ہونی چاہيۓ، جس ميں حمام، راہداری يا باورچی خانہ کا احاطہ شامل نہيں.

ذريعہ معاش کا ثبوت: ليبر کنڻريکٹ اور پچهلے چه مہينوں کی تنخواه کی ادائيگی کے ثبوت کے کاغذات درکار ہيں جن کو  ∙
اپنے آجر (ايمپالئر) سے مانگا جا سکتا ہے. ذاتی کاروبار ہونے کی صورت ميں محاسب کی جانب سے تيار کرده آمدنی 

کے سرڻيفيکيٹ درکار ہيں. اس کے عالوه بنک اکاؤنٹ سڻيڻمنٹ اور ڻيکس کے محکمے (NAV)  کے سرڻيفيکيٹ دکهانے 
کی بهی ضرورت پڑ سکتی ہے. ضروری ہے، کہ بنک اکاؤنٹ ميں موجود بڑی رقم آپ کے ذريعہ معاش کو ثابت نہيں 

کرتا، بلکہ يہاں اس امر کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کے معاش کا ذريعہ مسلسل اور متوقع ہے.
ہيلته انشورنس کی موجودگی: فيملی ممبران ايسے  مکمل رينج  کے ہيلته انشورنس کے حامل ہوں، جس کو کوئی بهی بانده  ∙

سکتا ہو. انشورنس کا فائده اڻهانے والوں ميں درخواست دهنده فيملی ممبران کے نام کا اندراج کريں.

پناه گزين کو والدين اور بہن بهائی کے فيملی ری- يونين کے ليئے مزيد کن شرائط کو ثابت کرنا ہو گا؟ 

پناه گزين کے والدين سے فيملی ری- يونين کا امکان اس صورت ميں ہے، اگر والدين خود سے اپنی کفالت کرنے کے قابل 
نہيں اور ہنگری ميں پناه گزين کے طور پر تسليم شده بيڻا/ بيڻی ان کی امداد کرتا ہے. پناه گزين اور اس کے والدين کو يہ 

ثابت کرنا ہو گا کہ ان کے درميان باہمی انحصار کا تعلق قائم ہے، جو مالی، جذباتی اور سماجی انحصار کے معنی بهی رکهتا 
ہے. مالی معاونت کے امر کو پيسوں کے ترسيل کی رسيدوں سے ثابت کيا جا سکتا ہے لہذا بہتر ہے کہ پيسوں کی ترسيل 

والدين کے نام پر ہو نہ کہ اس دوست کے نام پر ہو جو اس کا بندوبست کرے. اميگريشن کے ادارے کو کيس کے تمام پہلوؤں 
کا جائزه لينا ہوتا ہے، جس کا يہ مطلب ہے کہ اگر ايک پناه گزين اپنے والدين کی مالی معاونت نہيں کر سکتا، تب بهی فيملی 

ری- يونين کامياب ہو سکتی ہے اگرچہ کہ پناه گزين اور اس کے والدين کے درميان مضبوط جذباتی انحصار قائم ہو.



پناه گزين کے بهائی بہنوں سے فيملی ری- يونين کا امکان اس صورت ميں ہے، اگر بهائی بہن کو صحت کے سنگين مسائل 
درپيش ہوں اور وه اپنی کفالت کے قابل نہيں لہذا وه ہنگری ميں پناه گزين کے طور پر تسليم شده اپنے بہن بهائی کی مدد 

پر منحصر ہوں. صحت کے مسائل کو ڈاکڻر کی طرف سے دی گئی دستاويزات سے ثابت کيا جا سکتا ہے، مثال ہسپتال کی 
ڈسچارج رپورٹ يا عالج سے متعلقہ دستاويزات وغيره. اگر خاندان کے رکن کےعالج کے ليئے ضروری سہولت انکے ملک  

ميں دستياب نہيں، تو اس کے بارے ميں سڑتيفيکيٹ کو بهی اميگريشن کے ادارے کو جمع کروا سکتے ہيں.

فيملی ری- يونين کی کاروائی کی مدت کتنی ہے ؟

فيملی ری- يونين کی کاروائی کی مدت متعدد عناصر اور انفرادی وجوہات پر بهی منحصر ہے. پہلے درجے کی کاروائی ميں 
عام طور پر چه سے دس مہينے لگتے ہيں، ليکن اس سے زياده وقت بهی درکار ہو سکتا ہے. 

 اس صورت ميں کيا کيا جانا چاہيے، اگر اميگريشن کا اداره آپ کی درخواست کو رد کر ديتا ہے؟ 

رد کی گئی درخواست کو وصول کرنے کے بعد آڻه دن کے اندر اندر اميگريشن کے اداره کو اپيل جمع کروائی جا سکتی ہے. 
دوسرے درجے کی کاروائی کے دوران پهر سے اميگريشن کا اداره آپ کے کيس کا جائزه لے گا. اگر دوسری مرتبہ بهی آپ 
کے کيس ميں منفی فيصلہ ديا جاتا ہے، تو اس کے خالف تيس دن کے اندر اندر عدالت ميں اپيل دائر کر سکتے ہيں. عدالت يا 

تو ادارے کے منفی فيصلے کو منظور کر لے گی يا اميگريشن کے اداره کو نيا فيصلہ النے پر واجب کرے گی.

اس صورت ميں کيا کيا جاۓ، اگر اميگريشن کا اداره فيملی ری- يونين کی منظوری دے ديتا ہے؟  

اگر اميگريشن کے ادارے کا فيصلہ مثبت ہے، تو اس کے بارے ميں ہنگری کے اس قونصلٹ خانے کو اطالع دے  دی جاتی 
ہے جہاں خاندان کے ارکان نے اپنی درخواست کو جمع کروايا تها.  اس صورت ميں قونصلٹ فيملی ممبرز کو ملک ميں ايک 
مرتبہ داخل ہونے کے ويزے (D ڻائپ) کا اجرا کرتی ہے. اس ويزے کے ساته خاندان کے ارکان ہنگری ميں داخل ہو سکتے 
ہيں، جہاں داخلے کے دن سے تيس دن کے اندر اندر وه اپنا ريزيڈنٹ پرمٹ اميگريشن کے ادارے سے وصول کر سکتے ہيں 

(1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

اس کے ليئے ان کو رہائش کے پتہ کو رجسڻر کروانے کا ايک فارم بهرنا پڑ ے گا، جس  کے اوپر کراۓ کے مکان يا ان کے 
تحت  استعمال کرده مکان کے مالک کو دستخط کرنا ہوں گے.   
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