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SUPPORT IS OUR MISSION

ڈبلن III ریگولیشن 
کے تحت کنبوں کا 

اتحاد نو

)UR( ے؟  اس کا اطالق کس پر ہوتا �ہ

ے؟ آپ کو کیا کرنا چاہ�ی

: آپ UNHCR ،EASO یا اطالوی حکام ےس رابطہ کر سک�ت ہ�ی

وہ آپ کو دورسے یور�پ ممالک م�ی موجود آپ ےک خاندان ےک افراد ےک پاس جا�ن ےک 
۔ امکان ےک بارے م�ی مزید معلومات فراہم کر سک�ت ہ�ی

�ی کہ: �ن ےک واسےط، آپ کو چا�ہ �ن پر قادر ہو حکام کو آپ یک اعانت کر

نے گھر والوں اور ان کی صورتحال کے سلسلے میں 	  دوسرے ملک میں موجود ا�پ
ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں:

 معلومات میں پہال نام، خاندانی نام، تاریخ پیدائش، موجودہ پتہ، فون نمبر اگر 
ممکن ہو، یورپی ملک میں صورتحال )اگر وہ مہاجر ہیں، انہوں نے بین االقوامی 

ے، وغیرہ( ے اور ان کا فیصلہ زیر التوا �ہ ے درخواست دے رکھی �ہ تحفظ کے ل�ی

دستیاب دستاویزات فراہم کریں:	 
 شناختی دستاویزات یا کوئی دیگر دستاویز یا معلومات جن سے آپ اور آپ کے 
رشتے دار کے درمیان رشتے اور/یا دوسرے ملک میں موجود ان کی صورتحال کو 

ثابت کرنے میں مدد مل سکتی ہو۔ دونوں فریقین کو ایک تحریری رضامندی کا 
ے، جس میں دونوں نے تحریری طور پر  مالپ کی  فارم پر کرنے کی ضرورت �ہ

خواہش کا اظہار کیا ہو۔
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ے ذمہ دار کسی بالغ  نے ل�ی ے، آپ ا�پ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم �ہ
نے قریبی  فرد کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ دوسرے ملک میں موجود ا�پ

رشتے دار کے پاس جانا چاہیں:

آپ کی ماں، باپ یا آپ کا قانونی طور پر ذمہ دار کوئی دیگر بالغ فرد۔	 
آپ کا بھائی یا بہن۔	 
آپ کی چچی، چچا یا دادا دادی/نانا نانی جو آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔	 

نے خاندان کے ان اراکین  ے اور آپ ا�پ اگر آپ کی عمر 18 سال سے زائد �ہ
کے پاس جانا چاہتے ہیں جو بحیثیت مہاجرین تسلیم شدہ ہیں یا 

ے: جنہیں رعایت یافتہ تحفظ حاصل �ہ

ے۔	  آپ کی بیوی، شوہر یا پارٹنر جس کے ساتھ مستحکم رشتہ �ہ
18 سال سے کم عمر کا آپ کا بچہ۔ 	

نے خاندان کے ان اراکین  ے اور آپ ا�پ اگر آپ کی عمر 18 سال سے زائد �ہ
ے  کے پاس جانا چاہتے ہیں جنہوں نے بین االقوامی تحفظ کے ل�ی

ے: ے اور ان کی درخواست پر فیصلہ زیر التوا �ہ درخواست دے رکھی �ہ

ے۔	  آپ کی بیوی، شوہر یا پارٹنر جس کے ساتھ مستحکم رشتہ �ہ
18 سال سے کم عمر کا آپ کا بچہ۔ 	

آپ:

حمل،	 
ے،	  حپ نومولود �ب
شدید بیماری،	 
شدید معذوری،	 
ضعیف العمری،	 

کی بنیاد پر بھی گھر والوں کے ساتھ مالپ کی درخواست دے 
سکتے ہیں، اگر آپ قانونی طور پر مذکورہ باال کسی رکن ریاست 

ے، بہن بھائی یا والد/والدہ کے تعاون پر  حپ نے کسی �ب میں رہنے والے ا�پ
انحصار کرتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی بچہ، بھائی بہن یا والد/والدہ 
ے،  قانونی طور پر ان رکن ریاستوں میں سے کسی میں رہ رہا/رہی �ہ
یا اگر آپ کا کوئی ایسا بچہ، بھائی بہن یا والد/والدہ جو قانونی 
ے آپ کے تعاون  طور پر ان رکن ریاستوں میں سے کسی میں مقیم �ہ

ے۔ پر انحصار کرتا �ہ

نے قریبی رشتہ دار کے پاس جانا چاہتے ہیں اور آپ ان کی  اگر آپ ا�پ
دیکھ بھال کرسکتے ہں،

ے، اگر وہ حاملہ ہیں یا اگر ان کا نومولود بچہ �ہ

اگر وہ کسی شدید معذوری کا شکار ہیں، یا اگر وہ سنگین بیماری 
کے شکار ہیں،

اگر وہ ضعیف العمر ہیں:

ے۔	  آپ کا بچہ جس کی عمر 18 سال سے زائد �ہ
آپ کا بھائی یا بہن۔	 
آپ کے والد/والدہ۔	 

ے؟ اس کا اطالق کس پر ہوتا �ہ ے؟ ے؟اس کا اطالق کس پر ہوتا �ہ اس کا اطالق کس پر ہوتا �ہ

کیا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار* اس مندرجہ ذیل رکن ریاستوں میں 
ے؟ موجود �ہ

یا بلغاریہبیلجیمآس�ٹ

صکروشیا چیک جمہوریہق�ب

فن لینڈاسٹونیاڈنمارک

یونانجرم�نفرانس

آئر لینڈآئس لینڈہنگری

لیشٹنسٹائنالتویااٹیل

گلتھوانیا مالٹالگژم�ب

پولینڈناروےنیدر لینڈز

سلوواکیہرومانیہپرتگال

سویڈنہسپانیہسلووینیا

سلطنت متحدہسوئزر لینڈ

ے جو آپ ےک اصل ملک م�ی پہےل ےس ہی آپ ےک خاندان کا حصہ ہو اور اب  * «قری�ب رشتہ دار« ےس مراد ایسا کو�ئ شخص �ہ
ے۔  ے۔ ان قری�ب رشتہ داروں یک فہرست اس دس�ت اشتہار م�ی درج �ہ وہ کیس رکن ریاست م�ی موجود �ہ


