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کونسا ملک آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا 
مختار ہے کسی بھی ملک کا آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست 

پر فیصلہ کرنے کا اختیارڈبلن ۔ آرڈینینس کے   ما تحت ہوا کر تا 
پی اتحادی ممالک، ناروے، آیسلینڈ،  ہے جس کا دایرہ کار یور
سوءیزرلینڈ اور لشتن اسٹاین تک پھیال ہوا ہے۔ اس بات کو طے 
کر نا اس لۓ ضروری ہے کہ آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست 

پی اتحادی ممالک میں صرف  کی جانچ اور اس پر فیصلہ ، یور
ایکبار ہی ہو۔ اور دوہری جانچ کی نوبت نہ آۓ۔ وفاقی 

پی اتحاد میں  یگا کہ آپ یور محکمہ اس بات کی جان کاری کر
کہ وہ آپ کی درخواست کو  کب اور کہاں داخل ہوۓ تھے۔ تا
جے جانے کی مدلل وجوہ جان سکے۔  کسی اور ملک میں نہ بھ�ی

ہلے  یہ بات بنیادی ضروری ہے کہ آپ جس ملک میں سب سے �پ
نے آپ کو رجسٹر)اندراج( کروایں۔ بہت  داخل ہوۓ تھے وہیں ا�پ

سے خاندان کے افراد ہجرت کے دوران بچھڑ جاتے ہیں۔ صرف 
ایسی صورت میں کہ، آپ اپنا اندراج کروایں،ا�یسے بچھڑے افراد، 
خاندان کے یکجا کرنے کی مہم سے دوبارہ مالۓ جا سکتے ہیں۔   

نے  ساتھواں قدم: جرمنی آپ کے کیس ل�ی
کا مختار ملک ہے اور آپ کی 
یگا۔  درخواست کی جانچ کر

وفاقی محکمہ کا کارندہ آپ سے آپ کے 
سیاسی پناہ کی درخواست دایر کرنے کی 

وجوہات کی بابت تمام ضروری نجی سواالت 
یگا۔ آپ کے لۓ ایک مترجم ،جوکہ آپ کی  کر

باتوں کو راز میں رکھنے کا پابند ہو گا، بالیا جاۓ گا۔ آپ اس 
نے  نے ساتھ کسی وکیل کو بھی ال سکتے ہیں۔ بیان ل�ی بیان کے دن ا�پ

یگا کہ آیا آپ کو  کے بعد وفاقی محکمہ اس بات کی چھان بین کر
آپ کی جانب سےپیش کر دہ وجوہات کی بنیاد پر تحفظ  حاصل 

کر نے کہ حقدار ہیں کہ نہیں۔

کیس کی منظوری کی صورت میں آپ کو ویزہ معینہ مدت کے لیۓ 
گر کیس کی منظوری  ویزہ جاری کر دیا جاۓ گا۔ تین سال بعد ا
نے کی صورت میں مستقل ویزہ جاری کر دیا  کی وجوہات قایم ر�ہ

جاۓ گا۔
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یہ معلومات جرمنی میں سیاسی پناہ کے متال 
 شیوں کو پہال قدم اٹھانے میں مددگار ہو گا۔

بہت   ضروری: سرکاری ذرایع سے ملنے والی ہدایات 
یں ، صرف ایسی صورت میں ہی آپ  پر عمل کر

کا کیس جلد ازجلد شروع ہوگا۔ متعلقہ کیس 
کا منظور ہوۓ بغیر جرمنی میں کویء موقع / 

مستقبل نہیں ۔ .

یں پہال قدم : کسی سرکاری ادارے سے رجوع کر

نے کے بعد  جرمنی پہنـحپ
فوری طور پرکسی سرکاری 
سے پولیس سے  ادارے ج�ی
یں اور بتایں کہ  رابطہ کر

تے ہیں۔ ادارے کے  آپ سیاسی پناہ کی درخواست دینا چا�ہ
یں۔ وہ آپ کو سیاسی پناہ  اہلکار کی دی گیء ہدایات پر عمل کر

ین رہایش گاہ میں قیام کا بندوبست  ینوں کی کسی قریب تر گز
یں گے  گر آپ کسی سرکاری ادارے سے رابطہ نہیں کر ینگے۔ ا کر
تو آپ کا جرمنی میں قیام غیر قانونی ہو گا۔ اور آپ ملک بدر 

کیے جانے کے خطرات مول لیں گے۔

دوسرا قدم : ابتدایء رہایش گاہ  میں پہنچنا

. آپ کو سب سے 
ہلے سیاسی پناہ  �پ

ینوں کی کسی  گز
ین رہایش گاہ  قریب تر

میں  پہنچا یا جاۓ گا۔ 
جہاں آپ کوہر طرح کی سہولیات بہم پہنچا یء جاۓ 

گی۔ اور ابتدایء معلومات دی جاۓ گی۔  وہیں آپ کو 
یں جاری کی جاۓ گی۔   ایک سند براۓ سیاسی پناہ گ ز

یہ اقدام جس میں آپ کی شناخت کا کیا جانا بہت ضروری 
ہے کے بغیر سیاسی پناہ کا کیس شروع نہیں کیا جا سکتا ہے۔  
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کو چال رہا ہے۔ عام طور پر یہ ذیلی دفتر بھی وہیں قریب میں 
واقع ہو تا ہے۔       

۔ پا نچواں قدم : اپنی سیاسی پناہ 
کی درخواست دیں

 آپ اپنی سیاسی پناہ کی درخواست، ذاتی 
ین کے دفتر میں  طور پر وفاقی محکمہ براۓ ہجرت اور مہا جر
یں۔  وفاقی محکمہ اس کے ساتھ آپ کے ذاتی کوایف لے  داخل کر
گا اور آپ کی تصویر اور انگلیوں کے نشانات بھی لے گا۔ )صرف 
یں  چے اس سے مستثنا ہیں ( یہ سب چیز 14 سال سے کم عمر �ب

ویزے کے کاغذات )شناخت نامہ( جاری کرنے کے لیۓ الزم و ملزوم 
ہیں۔ یہ شناخت نامہ دوسرے تمام سرکاری اداروں کے لیۓ اس 

قے سے سیاسی  بات کا جواز ہے کہ آپ جرمنی میں قانرنی طر�ی
یں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ اس شناخت نامہ کے عند  پناہ گز
الطلب پیش نہ کر سکنے کی صورت میں بھی آپ کو جرمنی سے 

بردستی نکا ال جا سکتا ہے۔  ز

چھٹا قدم : اس بات کا طے ہو نا کہ 
پی اتحادی ممالک میں سے  یور

کونسا ملک آپ کی سیاسی پناہ کی 
درخواست پر فیصلہ کرنے کا 

مختار ہے  

یگا  وفاقی محکمہ اس بات کو طے کر
پی اتحادی ممالک میں سے  کہ یور

کسی  ذمہ دار صوبے کو منتقلی   
تیسرا قدم 

 
 آپ خود آذادانہ فیصلہ نہیں 

کر سکتے کہ آپ کو کس صوبے 
میں قیام کر نا ہے۔ آپ کو کسی 

صوبے یا رہا یش گاہ کا پتہ ملے 
گا جہاں آپ کو قیام کرنا الزم 

ہے۔– 
جرمنی کے 16 صوبوں میں سیاسی 

ینوں کو برابری سے منتقل  پناہ گز
ینوں  ہو کر رہنا ، سیاسی پناہ گز
کی تحفظ اور جلد ازجلد کیس 

کی پیروی کے لیۓ از حد ضروری ہے۔ 
اس لیۓ ممکن ہے کہ آپ کو کسی 

تقسیم دوسرے صوبے جانا ہو۔ براہ کرم اس صوبہ جاتی 
قے  یں۔ بصورت دیگر آپ کا کیس درست طر�ی کی رو گردانی نہ کر

لے گا۔ اور آپ کی جرمنی کا قیام غیر قانونی  تصور  سے نہیں حپ
کیۓ جانے کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں. وفاقی محکمہ براۓ 

ین، جو کہ آپ کی دایر کردہ سیاسی پناہ کی  ہجرت اور مہا جر
صلے کر تا ہے، جرمنی کے کل 16 صوبوں میں سے  درخواست پر ف�ی

یعہ ایک ہی قانون کے تحت  نے ذیلی دفاتر کے ذر ہر ایک میں ا�پ
،جرمنی میں دی گیء تمام درخواستوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ صرف 
یبی خاندان کے  خاص حاالت میں، ذاتی وجوع مثال کے طور قر

افراد کو یکجا کر نا مقصود ہو تو۔ 

 چوتھا قدم : جس ابتدای رہایش گاہ میں آپ کو 
کہا جاۓ وہاں فوری طور پہنچ جایں۔

نے کو کہا  جس ابتدای رہایش گاہ میں آپ کو پہنحپ
جاۓ گا وہاں آپ کو تمام سہولیات مہیا کی 

جایں گی۔یعنی خوراک،رہایش اور طبی 
سہولیات ۔ اور صرف یہیں اس ابتدای رہایش 

میں آپ کی کفالت یقینی ہے۔ یہاں آپ 
اطالعات مہیا کیا کی جایں گی کہ آپ کا کیس 
لے گا اور وفاقی محکمہ براۓ  گے حپ کس طرح آ

ین کا کونسا ذیلی دفتر آپ کے کیس  ہجرت اور مہا جر


