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آپ کی درخواست مسترد ہو جائے– تو آپ کیا
کر سکتے ہیں؟

مسترد کردہ پناہ خواہوں کے لیے مشاورت کی
درخواست

ڈنمارک میں تمام مسترد کردہ پناه گزینوں کو ایک آزاد انسان دوست تنظیم کی جانب سے
وضاحتی مشاورت فراہم کی جاتی ہے۔

نام :
شناختی نمبر :

آپ کو یہ فولڈر اس لیے مال ہے کہ آپ کی پناہ کی درخواست مسترد ہوگئی تھی۔ یہ
فیصلہ حتمی ہے اور آپ کسی اور ڈینش اتھارٹی یا عدالت میں اس کے خالف اپیل نہیں
کرسکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈنمارک میں آپ کا پناہ گزینی کا معاملہ ختم ہوگیا ہے
اور ڈینش اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ملک چھوڑدیں۔

نابالغ بچوں کا شناختی نمبر :
زبان :
پتہ :

اب جبکہ آپ کو یہ فیصلہ موصول ہوچکا ہے ،آپ اس معاملہ میں غیر یقینی صورت
حال سے دوچار یا پریشان ہوسکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو کیا
ہوگا۔ اس ملک کو چھوڑنے اور مسترد کردہ پناہ گزینوں کے لیے قابل اطالق قوانین
کے بارے میں آپ کے کچھ مخصوص سواالت ہوسکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ ایک
میٹنگ کرنا چاہیں جہاں آپ اپنے اختیارات اور اپنے وطن واپس ہونے پر درپیش آپ کی
صورت حال پر گفتگو کرنا چاہیں اور شاید آپ ہمارے عملہ کے کسی رکن سے گفتگو
کرنا چاہیں جو وہاں موجود ہو۔

میں ڈنمارک میں اپنی پناہ گزینی کی درخواست کے مسترد کیے جانے سے متعلق
ایک آزاد انسان دوست تنظیم کے ساتھ ایک انفرادی مشاورت کا خواہاں ہوں۔
میں ڈینش حکام کو اپنی اور اپنے نابالغ بچوں کی درخواست پناہ گزینی کی کیس فائل
کا اشتراک کرنے کی منظوری دیتا ہوں اور اگر قابل اطالق ہو ،تو انسان دوستی کی
بنیاد پر ڈینش ریفیوجی کونسل اور ڈینش ریڈ کراس سوسائٹی دونوں کو کی گئی اقامتی
درخواست کے اشتراک کی بھی منظوری دیتا ہوں۔

آپ ایک انفرادی مشاورت کے مستحق ہیں تاکہ آپ کو پناہ گزین کے مسترد کیے جانے
کی وضاحت کی جاسکے ،آپ قانونی مشورہ حاصل کرسکیں اور اختیارات پر گفتگو
کرسکیں اور ایسے سواالت کرسکیں جو آپ کی اپنے وطن واپسی سے متعلق ہوں۔ اس
،مالقات میں ایک مترجم موجود رہے گا

میں نے دیگر کسی ملک میں حکام کو اس معلومات کے اشتراک کی رضامندی نہیں
دی ہے۔

اگر آپ یہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ،تو برا ِہ کرم اگلے صفحہ پر دیا گیا فارم مکمل کریں۔
آپ کے دستخط کا صرف یہ مطلب ہوگا کہ آپ مشورہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ
رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔
آپ یہ فارم اپنے پناہ گزین مرکز پر موجود عملہ کو دے سکتے ہیں یا ہمیں برا ِہ راست
بھیج سکتے ہیں۔ اگلے صفحہ پر رابطہ معلومات مالحظہ فرمائیں۔
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