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ن االقوایم تحفظ ( ( اور اے)حصہ  ےک  سوالنامہ  بی  مکمل  )حصہ بی

 ہدایات رہنما  کرنن ےک لئ  

ن االقوایم تحفظ دفتر کو نامآپ کو یہ سوال بھیجنا ہوگا:  اس تاری    خ تک ہ بی 

تاری    خ: 

ی ےس عمل درآمد کر  ی کو پڑھئی اور سمجھنی یک    ہدایاتان رہنما کو آپ   پہےل، سوالنامہ بھرنی ےس  آپ ئ  نی ےک لااپنی درخواست پر تی 

۔ سوالنامہ اس دستاویز ےک حصہ  ورت ہے ۔  ب  ضی  می  ہے

ورت ہے اور سوالنامہ کو صحیح   ہدایاتان رہنما   می  آپ یک مدد کرنا ہے کہ آپ کو پہےل کیا کام کرنی یک ضی
کا مقصد یہ معلوم کرنی

وع  طریقے ےس کیےس پ   ۔ ایسا کرنی ےس آپ اور ہمارے لئ  درخواست کا عمل آسان ہوجائ  گا۔ ہم ان الفاظ یک وضاحت کرےک شر ر کرنا ہے

 ہی  کہ ہمارے سواالت )ہدایات( کا جواب کیےس دیں اور  
۔ پھر ہم آپ کو بتائے ورت ہے  ہی  جن ےک بارے می  آپ کو جانئی یک ضی

کرنے

۔ آپ ہمی  سوالنامہ اور دستاویزات بھیج نی ےک بعد کیا ہوتا ہے

( کو مکمل کرنا اور واپس کرنا ہوگا ،  ےک  سوالنامہآپ کو الزیم طور پر  ہمی  ایک معقول وضاحت دیں کہ آپ ئی مذکورہ   یا)پارٹ ب 

۔ اس ےس ہمی  پتہ چل جائ  گا کہ آپ باہیم تعاون کر رہے ہی  ، جو ایک بار پھر آپ    "فورا یا تاری    خ ےس پہےل  بعد ایسا کیوں نہی  کیا ہے

۔  یک مدد کرتا ہے

براہ کرم فراہم کردہ فری پوسٹ لفافی کا استعمال کرنے ہون  ، مکمل شدہ سوالنامہ واپس کریں: 

International Protection Office (IPO) 

Immigration Service Delivery 

79-83 Lower Mount Street

Dublin 2, D02 ND99 

آپ ہمی  تمام متعلقہ دستاویزات بھیجی  
ی االقوایم تحفظ اور ریاست )آئر لینڈ( می  رہنی یک اجازت ےک ل  ںجب ہمی  یہ سوالنامہ واپس بھیج رہے ہو    ئ  تو ، براہ کرم ہمی  بی 

می  جس قسم یک دستاویزات یک   2پر پوائنٹ  4اپنی درخواست ےک لئ  تمام دستیاب متعلقہ دستاویزات ارسال کریں۔ ہم صفحہ 

۔  ۔ ان می  طن  دستاویزات شامل ہی  ورت ہی  ان یک فہرست دینے ہی  براہ کرم ہمی  اصیل دستاویزات ارسال  ،  تو  ںاگر دستیاب ہو  ضی

 کریں۔

 کا ارادہ رکھنے ہی  جو آپ ےک ملک ےس آپ ےک تحفظ یک درخواست ےس متعلق ہی  تو آپ کو 
فوری اگر آپ ان دستاویزات کو تالش کرنی

۔  طور  پر یہ کام کرنا چاہن  ، کیونکہ اس می  وقت لگ سکتا ہے

 : حوالہ نمی 

شخیص شناخت: 

درخواست گزار کا نام: 

اہم الفاظ یک وضاحت
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۔ ان کا مطالعہ کرنی ےک لئ  وقت نکالی  اور  
ے
آپ اس دستاویز می  اور اس ےک ساتھ کتابچے می  مندرجہ ذیل الفاظ اور تفصیل دیکھی  ےک

۔  ہدایاتپھر ان رہنما 
ے

( کو سمجھنی می  آسابی ہویک  اور سوالنامہ )پارٹ ب 
 

 بی وطن 

۔   اگر آپ کیس بیھ ملک ےک شہری نہی  ہی  تو ، آپ ئ  وطن ہی 

 

 سابقہ رہائش گاہ 

 کا مطلب ہے کوب  بیھ ملک جس می  آپ کافی وقت ےک لئ  رہنے تھے۔   گاہ‘  سابقہ رہائش’اگر آپ ئ  گھر ہی  تو ، 

 

 مہاجر 

، آپ کو الزیم طور پر ایک شخص ہونا چاہن  جس می  ، مندرجہ ذیل می  ےس ایک یا زیادہ وجوہات ئ  مہاجر یک حیثیت ےس پہچانئی ےک ل

۔ یک  بناء پر ظلم و ستم کا اندیشہ ہے

 • نسل

 • مذہب

 • قومیت 

یا • سیایس ران    

بے گروپ یک رکنیت   • کیس خاص معاشر

 

:  بیھ ہونا  کا یہ  آپ وری ہے ضی  

اس ملک کا تحفظ قبول کرنی پر راضی نہ ہوں ،خوف یک وجہ ےس ،ےس باہر ہوں اور اس قابل نہ ہوں یا  شہریت ےک ملکاپنی   •  

 یا

وطن ایک   • ۔ئ  شخص ، جو آپ یک سابقہ رہائش ےک ملک ےس باہر رہتا ہے ، یا خوف یک وجہ ےس ، اس یک طرف لوٹنا نہی  چاہتا ہے  

 

 ) سبسیڈری پروٹیکشن (  تحفظ  ماتحت

می   تحفظ فراہم کیا جاتا ہے جہاں کوب  شخص مہاجر یک حیثیت ےس اہل نہی  ہوتا ہے لیکن جہاں اس فرد کو اپنی اصیل ملک  ماتحت

ی نقصان' اٹھائی  ۔  کا خطرہ ہوتا 'سنگی  یں ہوسکنے ہی  ی ی مختلف چی  ی نقصان کا مطلب تی  ۔ سنگی  ہے  

 

ن نقصان  ان  موت یا پھانس  -سنگی   سن

ا یا پھانیس ک ی نقصان‘ کا مطلب موت یک شی ۔ ا ’سنگی  خطرہ ہونا ہے  

 

 

 

 

 

ن نقصان   شدید بیمار عالج -سنگی 
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ی نقصان کا یہ مطلب بیھ  ( می  ، اس  ہے ہوسکتا ہے کہ ان ےک آباب  ملک یا سابقہ رہائش واےل ملک )جس یک وضاحت اوپر یک گن  سنگی 

 :  شخص کو یہ خطرہ الحق ہوسکتا ہے

اذیت دینا  •  

ا۔  ی سلوک یا شی  • غی  انسابی یا ہتک آمی 

 

ن نقصان  ن االقوایم یا اندروبن مسلح  -سنگی   تنازعہبی 

ی نقصان کا یہ مطلب بیھ  ی االقوایم یا اندروبی مسلح تسنگی  یک صورتحال می  بال امتیاز تشدد یک وجہ ےس کیس    نازعہہوسکتا ہے کہ بی 

۔   شہری یک جان یا فرد کو شدید اور انفرادی خطرہ الحق ہے

. 

 تشدد  بال امتیاز

 نہی  بنایا جاتا۔ بال امتیاز تشدد کا مطلب ہے کہ وہ تشدد جو ئ  ترتیب ہے اور خاص طور پر کیس بیھ لوگوں کو نشانہ 

 

 خاندابن اتحاد 

خاندابی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پناہ گزینوں کا اعالمیہ یا ماتحت تحفظ کا اعالمیہ مل جاتا ہے تو آپ اپنی خاندان ےک کچھ  

:  12یک اجازت ےک لئ  وزیر انصاف انصاف ےس   افراد  ماہ ےک اندر درخواست دے سکئے ہی   

 

آئرلینڈ می  رہی  ، اگر وہ کہی  اور رہ رہے ہی  • داخل ہوں اور   

 یا

۔  • اگر وہ پہےل یہ یہاں موجود ہی  تو آئرلینڈ می  یہ رہی    

 

  

Urdu



IPO Questionnaire IP02 (2021) 

 4  سوالنامہ ، حصہ ب   

 
 
 ہدایات  یک  ر کرنن ےس پہےلسوالنامہ پ

ی االقوایم تحفظ ےک ل ب    سوالنامہ اس دستاویز کا حصہ ۔ یہ ریاست )آئر لینڈ( می  بی  ۔ آپ یک درخواست کا مرکزی   ئ  ہے حصہ ہے

۔ ایسا کرنی ےک ل  ۔   ئ  آپ کو اےس پوری اور سچاب  ےک ساتھ مکمل کرنا چاہن  ورت ہے ، آپ کو پہےل درج ذیل صفحات کو پڑھئی یک ضی

۔  
ے
 می  مدد فراہم کر نقاط  15 تا  1وہ لمئ  ہی  لیکن وہ آپ یک مدد کریں ےک

  یںآپ کو سوالنامہ بھرنی
ے
ات بنیادی طور پر ق۔ بافے نےک

۔   استعمالہی  کہ ہم آپ یک معلومات کو کس طرح اس بارے می    ہی  اور مناسب طریقے ےس بانٹئے ہی 
کرنے  

سوالنامہ  ہم جانئے ہی  کہ انگریزی آپ یک پہیل زبان نہی  ہوسکنے ہے ، لہذا ہم آپ ےس وہ زبانی  پوچھنے ہی  جن ےک بارے می  آپ

ویو آپ یک    می   ۔ بول سکئے ہی  ، اور ہم آپ ےک ساتھ انیر ترجییح زبان می  کر سکئے ہی   

  اس سوالنامہ کو مکمل کرنن ےس پہےل. 1

 کتابچہ پڑھی  

ی ب’ کرم  براہ اس   . ہے   ا ید  ساتھ ےک  ز یدستاو  اس  ئی  ہم جےس  ی  پڑھ 'کتابچہ  معلومات لئ    ےک دہندگان درخواست لئ    ےک تحفظ  االقوایم ی 

ےک ہی  جنہی  ہم    ہے  ملنے  مدد  ی  م   کرنی   مطالعہ کا   الفاظ ہما ےس
   .پہےل بیان کر چ 

 

 قانوبن مشورہ حاصل کریں

ی ب ( بیل ) ورڈ ب  امداد  قانوبی   التیتفص  یک  رابےط ےک ان. ہے  کرتا   فراہم مدد  مفت کو   لوگوں  واےل  نی ید  درخواست  لئ    ےک  تحفظ االقوایم ی 

ی ب’  .ہے  چھےیپ  ےک  کتابچہ  مہیضم. ی  ہ شامل ی  م  مہیضمےک  ' ٹیل بک شنی انفارم لئ    ےک دہندگان درخواست لئ    ےک تحفظ االقوایم ی 

 یادائ لئ    ےک  اس کو   آپ کنی ل ی  ہ  کرسکئے   استعمال بیھ  خدمات یک  نمائندے  قانوبی   دوشے کیس  آپ
ے

   پڑے  کرنا   گ
ے

۔ یک  

 

ور   نا ید معلومات متعلقہ تمام ی  ہم کو   آپ . 2 ہ   یضن  

  یک  جوابات اپنی . یںکر   فراہم معلومات تمام  متعلق  ےس درخواست یک   آپ ی  م سوالنامہ آپ کہ  ی  بنائ  نی یقی  کو   بات اس  کرم   براہ

 اصل  پر  طور  خصوض - کریں  شامل  زاتیدستاو   طرح یک بیھ کیس.  یںد  لیتفص ادہ یز  ےس  ادہیز  تک  حد   ممکن  لئ    ےک کرنی   تیحما

بشمعول:  ی  ہ  کرنے   تیحما  یک  جوابات  ےک آپ  جو   - زاتیدستاو   

کاغذات  ذابے  •  

زات یدستاو  شناخنے  •  

ر یتصاو  •  

زاتیدستاو  طن   •  

زات یدستاو  گر ی د •   

ی چ  بیھ  کیس  مہ  کو مِد نظر رکھی     ی 
ے
ی ب  اےس  آپ کہ  تک جب  ےک و  اپنی  لئ    ےک تحفظ االقوایم ی    ں ید دے ی  ہم ےک دوران اس  ای پہےل   ےس و یانیر

 
ے
، ںیکر   غور  بیھ  پر  زاتیدستاو  یر یتحر   بیھ  کیس  دبی گن    ی  ہم ےس  طرف یک   آپ ہم. ےک

ے
و  ےک  آپ ہم  کہ  تک جب ےک   اس  ای پہےل  ےس  و یانیر

ی ب  -(  ی  کھید  10 پوائنٹ ) ی  ہ  کرنے   وصول دوران ےک و  تحفظ  االقوایم ی  ۔ و یانیر  
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ورت یک   کرنی   ترجمہ کو   ان ی  ہم کہ  سا ی ج  ،ی  ہ  کرسکئے   یجلد  جتنی   یہ جلد  کو   زاتیدستاو  یر یتحر  ان ی  ہم آپ   آپ ایہے  ہوسکنے  ضی

و  ےک ورت یک  کرنی   بات  پر  ان ی  م و یانیر ۔ ہے  ہوسکنے  ضی  

و  اہم آپ اگر    یک  آپ  یہ پہےل   ئی  ہم  اگر  کہ  ی  ہ  ہوسکئے  قابل ےک  کرنی   غور  پر   اس ہم  تو،  ی  ہ  جنے ی بھ معلومات ی  ہم  بعد  ےک  و یانیر

۔ ہے  یک   ی  نہ  سفارش کو   ر یوز  پر   درخواست  

ںید نہ جواباسکا  ا ی  نہ چھوڑیں خایل کو   سوال بھ  کس  مہربابن  بران    .3  

۔ چھوڑو  ی  نہ  جواب دین  بغی    سوال کیاکوب  .  ’الگو نہی  ھوتا‘ ی  لکھ  تو، ہوتا  ی  نہ الگو  پر   آپ سوال  کوب    اگر   

ورت یک  کرنی   مکمل پر  طور  پوری  کو   حصوں تمام ی  م سوالنامہ کو   آپ ی چ   کیس  آپ اگر . ہے  ضی   کنیل ی  ہ  کرنے   ذکر   ی  نہ  متعلقہ ےس ی 

ی قی ے لین  یہہمار  تو   ،ی  ہ  کرنے   کوشش  یک  کرنی   بھروسہ پر   معلومات  اس ی  م بعد    جو   می   درخواست اپنی  آپ کہ  ہے   کرنا مشکل  ی 

۔ ہے  سچ وہ ی  ہ  کہنے   کچھ  

4.   
 
ہم آپ یک فراہم کردہ تمام معلومات پر غور کریں ےک  

 ہی  اور دوش  حصہجب ہم آپ یک درخواست پر غور کررہے ہی  تو ہم وہ ساری معلومات جو آپ سوالنامہ )
( می  فراہم کرنے دستاویزات   یب 

 نمائندے ہمی  دینے ہی  اےس 
۔  نے وقتآپ یک درخواست پر غور کر جو آپ یا آپ ےک قانوبی

ے
دھیان می  رکھی  ےک  

 صفحات منسلک کریں
ن
ورت ہو تو ، اضاف  اگر آپ کو مزید جگہ یک ضن

ورت ہوسکنے ہے کہ آ وا ہے اور وہ  پ کو اپنی اصل ملک یا سابقہ رہائش ےک ملک می  کیا ہ  آپ کو یہ بتائی ےک لئ  زیادہ جگہ یک ضی

۔ اگر ایسا ہے تو ، براہ کرم اس سوالناےم ےک آخر می  اضافی صفحات جاوجوہات جن یک وجہ ےس آپ وہاں واپس نہی   سکئے ہی 

۔منسلک کریں  

: کریں  شامل یہ ن صفحات پر ا  

 بی او کا  • آپ کا 
(  1شخیص شناخت نمی  )صفحہ  آب  ےک آخر می  لکھا گیا ہے  

تاری    خ  •   

     آپ ےک دستخط  • 

۔   • سوال کا نمی  جسکا جواب آپ دے رہے ہی   

آپ یک درخواست پر غور کرنر وقت آپ یک معلومات کا استعمال کیےس ہوگا .5  

 ہی  وہ دو طریقوں ےس 
۔ سوالناےم می  جو معلومات آپ فراہم کرنے

ے
استعمال ہویک  

 

ن ب وقت کرنر   ہیتجز اسکا  اور  سفارش پر  درخواست یک  آپ لئ    ےک تحفظ االقوایم ی   

ی االقوایم تحفظ )مہاجروں یک حیثیت اور ماتحت تحفظ( یک درخواست ےک بارے  کو ان کا ہم آپ یک معلومات    اور بی 
معائنہ کرنی

۔ ہم ئی صفحہ 
ے
ائط یک وضاحت یک 2می  منسیر کو سفارش کرنی ےک لئ  استعمال کریں ےک ۔ ہے  پر ان شر  
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 یہ فیصلہ کرنر وقت کہ آیا آپ کو آئرلینڈ می  رہنن یک اجازت ملنن چاہن  

۔ تاہم ، وزیر انصاف آپ یک معلومات کا   کا   کرسکئے ہی  کہ آپ کو مہاجر کا درجہ یا ماتحت ادارہ ہم تجویز   تحفظ فراہم نہ کیا جائ 

۔   کہ کیا آپ کو دیگر وجوہات یک بنا پر آئرلینڈ می  رہنی یک اجازت ملنی چاہن 
ے
 استعمال اس پر غور کرنی ےک لئ  کریں ےک

معلومات  آپ ےک اہل خانہ ےک بارے می   .6  

۔ ہمی  ا  افراد ہم آپ ےک کنبہ ےک  ورت ہے اگر آپ کو مہاجر کا درجہ   نےک بارے می  بیھ معلومات اکٹھا کر رہے ہی  معلومات یک ضی

۔   یا ماتحت تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور پھر آپ خاندابی اتحاد ےک لئ  درخواست دینی ےک مستحق ہی 

می  انحصار کرنن والوں ےک بارے پر  آپ .7  

۔ آپ   پر اور آپ  آپ ےک سوالناےم کا جواب دینے وقت ، ہمی  آپ ےس ورت ہوبے ہے  والوں ےک بارے می  معلومات یک ضی
انحصار کرنی

: منحرص اور 
ے
: انحصار کو دو ہچ  نظر آئی  ےک ۔ آئر لینڈ می   

یک حیات  ‘ایک منحرص’ •      بیوی یا شوہر( - اسم ، ایک شخص ہے )عام طور پر بچہ یا شر

صفت ، کا مطلب ہے پر انحصار )انحصار(۔ ’ انحصار ‘ •   

 

کو تحفظ ملنا چاہن    منحرص افراد آپ کیوں سوچنر ہی  کہ آئرلینڈ می  آپ ےک    

ورت ہے کہ ہمی  یہ بتائی  کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ےک  ی االقوایم تحفظ )پناہ گزینوں یک   منحرص افراد ہمی  آپ یک ضی بی 

۔  ۔ منحرص بچے یا دوسے رشتہ دار ہوسکئر ہی  حیثیت یا ماتحت تحفظ( ےک حقدار ہی   

دی جابن چاہن   کو ریاست می  رہنن یک اجازت  منحرص افراد آپ کو کیوں لگتا ہ  کہ آپ ےک   

ورت ہے کہ ہمی  بتائی  کہ اس ےک   ی االقوایم تحفظ ےک مستحق نہی  ہی  تو ، ہمی  آپ یک ضی  ہی  کہ آپ بی 
اگر ہم تجویز کرنے

۔  پر  مطلب ہے کہ ہمی  آپ  عالوہ کون یس دوشی وجوہات ہی  جس کا  منحرص افراد کو آئر لینڈ می  رہنی یک اجازت دینی چاہن   

( منحرص  ن ) متوسیلی   

سال ےس کم عمر اٹھارہ  .8  

 ہی    18منحرص افراد اکیر 
یک    نا اوراس ےس کم عمر۔ اگر آپ کا منحرص بچہ ابیھ آئر لینڈ می  ہے   یاسال  17لہذا   -ےس کم عمر ہونے

۔ ہم  ی  سال ےس کم ہ 18عمر 
ے
یہ اس صورت می    ، لیکن وہ آئرش شہری نہی  ہی  تو ہم انہی  آپ یک درخواست می  شامل کریں ےک

 جب
ے
۔ می  شامل کرنا یاد رکھی    امہن۔ انھی  سوالا آئرلینڈ می  تھ ہ بچ ا آپ ک  تحفظ ےک لئ  درخواست دینے وقت کریں ےک  

ی االقوایم تحفظ ےک لئ  درخواست دینے ہی  تو ، آپ ئی اپنی منحرص بچے یک طرف ےس بیھ درخواست   اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بی 

۔ آپ ےک منحرص بچ :  کوب    ی  جو درج ذیل می  ےسیا بچے وہ ہ   ہدی ہے جو آئرش شہری نہی  ہے ایک یا زیادہ ہی   

سال یا اس ےس کم ہو 17جب آپ اپنی درخواست دے رہے ہو ، آئرلینڈ می  ہوں اور اس یک عمر  •  

 یا

 ہی  جب آپ درخواست دہندہ ہوں •
   آئر لینڈ می  اس وقت پیدا ہونے
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 یا

ہ • سال یا اس ےس کم عمر ہی  اور آئرلینڈ می  داخل ہوں جب آپ درخواست گزار ہوں۔  سیے  

 ہی  ا 
بیھ ہوگا۔  کا اطالق ان پر   سہم آپ یک درخواست ےک بارے می  جو بیھ سفارش کرنے  

 

ےک بارے می  تفصیالت شامل ہوبن چاہن    منحرصوںدرخواست دینن یک آپ یک وجوہات می  آپ ےک  .9  

:  منحرص آپ کو ان تمام وجوہات کو شامل کرنا چاہن  جن یک وجہ ےس آپ ، آپ ےک بچے اور کوب  اور متعلقہ   رہے ہی 
بافے  

آپ کا اصل ملک  •   

 یا

(۔  2فرد ہی  تو سابقہ رہائش کا ملک )صفحہ   اگر آپ ایک ئ  ریاسنے  •  پر وضاحت یک گن  ہے  

 

ورت ہے جہاں آپ وہاں واپس نہی   سکئے ہی  اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آئرلینڈ می   جاآپ کو ان تمام وجوہات یک وضاحت کرنی یک ضی

۔  آپ کو رہنی یک اجازت دی جابی چاہن 

ویو 10 ن االقوایم تحفظ انتر . بی   

ویو لی   نامہ مکمل سوال  آپ ےکی  ہم
، زیادہ تر معامالت می  ہم آپ ےس انیر اور دیگر دستاویزات ملئی ےک بعد جو آپ ہمی  بھیجنے ہی 

۔
ے
 ےک

ویو کو   ۔ )اس انیر ی االقوایم تحفظ ےک لئ  کیوں درخواست دے رہے ہی   کا موقع مےل گا کہ آپ بی 
ویو می  ، آپ کو یہ واضح کرنی

انیر

ویو کہا  35سیکشن  ۔(انیر جاتا ہے  

. ہماری سفارش 11  

ی االقوایم تحفظ ےک ل ویو ےک بعد ، ہم وزیر کو بی 
ی االقوایم تحفظ   ئ  آپ ےک انیر ۔ اگر آپ کو بی 

ے
آپ یک درخواست پر ایک سفارش کریں ےک

۔ ، ےس انکار کردیا گیا ہے تو وزیر 
ے
ریاست می  رہنی یک اجازت ےک سلسےل می  فیصلہ کریں ےک  

ونا چاہن  . آپ کو سچ اور درست ہ12  

 اہم دستاویز 

 یا گمراہ کن معلومات دینے ہی  یا جان بوجھ کر سوالناےم می  )یا کیس اور مرحےل  
۔ اگر آپ ہمی  جھوبر یہ ایک بہت یہ اہم دستاویز ہے

 ہی  تو اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ ہم آپ یک درخواست ےک سوالناےم می  موجود 
اک نہی  کرنے

ی  پر( معلومات کا اشیے معلومات پر یقی 

۔   نہی  کرسکئے ہی 
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ت می  ڈال   ویو ےک وقت آپ ےک جوابات مختلف یا متضاد ہی  تو یہ ہمی  حی  اگر آپ سوالناےم می  ہمی  جو معلومات دینے ہی  اور انیر

۔ اس   ۔ آپ یک فراہم کردہ کیس بیھ دوشی معلومات ےک بارے می  بیھ ایسا یہ ہے کا مطلب یہ ہوسکتا  سکتا ہے کہ کیا آپ سچے ہی 

۔  ئ  ہے کہ آپ اور آپ ےک منحرص افراد ےک ل  آپ یک درخواست ےس انکار کیا جاسکتا ہے  

 

 ہی  تو اس ےس ہم آپ یک  افراد ےس اپنی منحرص یکساں طور پر ، اگر آپ اپنی درخواست می  اپنی اور 
متعلقہ معلومات کا ذکر نہی  کرنے

۔ لہذا ، آپ کو ان تمام متعلقہ معلومات کو شامل کرنا چاہن  جن ےک بارے می  آپ  درخواست پر آئی وایل سفارش کو متاثر   کرسکئے ہی 

 بڑھائی ےک لئ  استعمال کرنی یک کوشش   ی  جانئے ہ
ے
 چاہن  جو آپ بعد می  اپنی کیس کو آگ

 معلومات نہی  چھوڑبی
، اور آپ کو اییس کوب 

۔ کریں۔ متعلقہ معلومات کو چھوڑنا آپ ےک کیس کو نقصا ن پہنچا سکتا ہے  

 ہمی  غلط معلومات دی ہی  تو ہم آپ کا تحفظ ختم کرسکئر ہی  13
. اگر ہمی  پتہ چلتا ہ  کہ آپ بن  

ی االقوایم تحفظ یا اجازت دی جابے ہے ، اور بعد می  ہمی  پتہ چلتا ہے کہ آپ    پر اگر آئرلینڈ می  آپ کو یا آپ   والوں کو بی 
انحصار کرنی

 ئ  اعتمادی یا گمراہ
کن معلومات فراہم یک ہی  ، خاص طور پر آپ یک شناخت ےک بارے می  ، آپ یک حفاظت یک حیثیت یا ریاست    ئی

۔  ختم یک می  رہنی یک اجازت   جاسکنے ہے  

‘ ملک  ’ محفوظ آباب  . 14  

ی االقوایم  ےک سیکشن    2015پروٹیکشن ایکٹ ہوسکتا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ کیس نامزد محفوظ ملک ےس تعلق رکھنے ہی  )بی 

(۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر انصاف کا خیال ہے  72 ی : می  متعی    کہ آپ ےک ملک می  عام طور پر اور مستقل طور پر موجود ہے

 جی  نہی    •
کوب   

ا نہی    • انسابی سلوک یا تذلیل یا شی کوب  اذیت یا غی   

ی االقوایم یا اندروبی مسلح تصا  • دم یک صورتحال می  بال امتیاز تشدد کا کوب  خطرہ۔ آپ ےک ملک می  بی   

 : وری ہے کہ آپ ہمی  بتائی   یہ ضی

کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ےک مخصوص حاالت می  یہ محفوظ ملک نہی  ہے   •  

ی االقوایم تحفظ ےک ل   • ۔  ئ  کیوں بی  آپ ےک اطالق ےس حاالت مناسب ہی   

خالصہ  کا   اتیہدا  لئ    ےک  کرنن   مکمل سوالنامہ. 15  

ورت اگر . ںید  جواب کا   سواالت تمام  ی  م  سوالناےم اس   کا   صفحات اضافی  ی  م بارے  ےک معلومات متعلقہ د یمز  کرم  براہ تو،  ہو  ضی

۔ ںید زاتیدستاو  اضافی  بیھ  وب  ک  ی  ہم ہو   ممکن یجلد جتنی . ی  کھ ی د پہےل  4نقطہ نمی   لئ    ےک کرنی   بلیل کو   صفحات ان. ںیکر   استعمال  

  ی  انہ اور  چاہن   کرنا   حاصل کو   ان کو   آپ تو،  ی  ہ  کرنے   تیحما یک  درخواست یک  آپ جو   ی  ہ  چاہنے  کرنا   فراہم  زاتیدستاو  ی  ہم  آپ اگر 

ی ب ۔ ی  ج یبھ ی  انہ  ہو  ممکن   یجلد جتنی   ی  م اوقات کردہ   مقرر   ےس طرف یک(  او بی   آب  ) آفس  تحفظ  االقوایم ی   

 

 

ثبوت طنی   

  اپنی  آپ کو   آپ تو،  ہو  ممکن اگر . ہے  کرتا   تیحما یک  درخواست یک   آپ جلد   از  جلد  جو   چاہن   جنا یبھ ثبوت طن   بیھ  وب  ک  ی  ہم  کو   آپ

و   ہی  ۔ کر  یبند  منصوبہ یک  کرنی   انحصار  ےک  درخواستاپنی   ن پر آپج چاہن    جنا یبھ زاتیدستاو  تمام  ی  ہم  پہےل ےس  و یانیر
نے  
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ں یکر   شامل زاتیدستاو  متعلقہ تمام  ساتھ ےک سوالنامہ  

:  چاہن    جنا یبھ ی  ہم  کو   آپ ساتھ،  ےک  سوالنامہ  

   زاتیدستاو  تمامیک   شناخت اور  سفر  ےک  آپ •

    ی  ہ  کرسکئے   حاصل  آپ ا ی ، ی  ہ  پاس ےک  آپ جو  زاتیدستاو  ی دوش  بیھ وب  ک  متعلق ےس درخواست  یک   آپ •

ی  ہ   راز  معلومات یک  آپ. 61   

 رکھ نیح   مطابق ےک قانون ی  انہ  ی  ہ  کرنے   فراہم ی  م  سلسےل ےک  درخواست اپنی  آپ جو  التیتفص  تمام  وہ ہم
ے
 ،معلومات یک   آپ ہم . ی  ےک

اک ساتھ  ےک   ںیکر   ی  نہ  اشیے
ے
: ےک  

ےس  حکام ےک  ملک ےک  رہائش ہسابق  آپ ےک ای ملک  اصل ےک  آپ •  

  وں ےسنمائند ےک  ملک ےک  آپ ی  م خائی  سفارت ےک  آپ ی  م نڈ یآئرل •

اک ساتھ ےک  موںی تنظ متعلقہ کا   معلومات کچھ  یک  آپ ہم. 17 ی  ہ سکئر  کر   اشتر  

اک ا ک  معلومات ان ہم تاہم،    کمشیی   ہاب  ےک   نوںیگز   پناہ  ےک متحدہ  اقوام ،ی  ہ  کرنے   فراہم مطابق ےک  قانونہمی   آپ جو  اشیے

اک  معلومات ساتھ  ےک  اداروں عوایم ی  م  نڈ یآئرل  ہم . ی  ہ  سکئے  کر ( ےک ساتھ    ) UNHCR  ی  ہ  کرسکئے   بیھ  کا اشیے

: ی  ہ  ہوسکئے  شامل یہ بیھ ت یسم اداروں اور  محکموں حکومنے  آئرش ی  م  اس. ی  ہ  ہوسکئے  مرصوف  ساتھ ےک  آپ  جو    

حکام  شنیگر یام اور  لیترس یک   شوس شنیگر یام •  

سی پول  آئرش) وچانا ی س گارڈا  )  •   

حکام  مقایم •   

Tusla - •   جنیسیا خاندان اور  بچے  

  

 ےس اخراج اور  اندراج می   نڈ یآئرل ےک باشندوں  قویم ی  غ بشمول  ،ی  سک  کر   شامل بیھ  کام  اپنی  کو   ان ی  م یتنظ  یہ لہذا  ی  ہ  کرنے   سا یا ہم

۔ ی  ہ  کرسکئے   الگو  کو   قانون  ےک کرنی   الگو  کو   قانون متعلق  

ی ون ی  وربی ی ہم  فراہم معلومات کچھ  کو   ممالک گر ید  واےل  چالئی  کو                             شنی گولی ر  پرنٹنگ  فنگر  اور  شنی گولیر  ڈبلن ی 

  کونسا   لئ    ےکپر عمل درامد   درخواست  یک   زینگ  پناہ  کیا  کہ  ی  ہ  کربے   مدد  ی  م کرنی   فیصلہ ےہمار ضوابط و  قواعد   ہی ) . ی  ہ  کرسکئے 

(۔  ہے  دار  ذمہ ملک  

 

 

 

 

 

ی  ہ  کرنر   استعمال ی  م معامالت گر ید  معلومات یک  آپ ہم. 81   

  ےس آپ دہندہ درخواست اگر   ی  ہ  کرسکئے   استعمال  بیھ  معلومات یک  آپ ہم تو  ی  ہ  کرنے   پڑتال  جانچ یک دوشی درخواستوں   ہم جب

، متعلق ۔ ہے  ےس منسلک  طرح کیس  ساتھ ےک  آپ درخواست یک   ان اگر  ا ی  ہے  

 

 

EURODAC 
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ملنا دوبارہ ا ک  خاندان   

ن بجن افراد کو  . 91 ی  درخواست لئ    ےک پمال  دوبارہ  ےک خاندانہو چکا ہ  ان یک  فراہم تحفظ  االقوایم ی   

  ںیکر   استعمال  کو   معلومات ان ہم
ے
  می   مستقبل ی  م  بارے  ےک(  ی  م 2  کشنیس  ےک سوالنامہ) ارکان ےک خاندان اپنی  ی  ہم آپ  جو   ےک

   ںیکر   پڑتال  جانچ یک  وںدرخواست یک  مالپ ےک خاندان
ے
۔ ےک  

۔  ںیکر   مالحظہاےس  ا ید  لئ    ےک التیتفص  د یمز  پر   مالپ ےک  خاندان کو   آپ ئی  ہم  جو   کتابچہ  کا   معلومات کرم   براہ  

ی ب اگر    کو   آپ تاہم، . ی  ہ  سکئے  دے  درخواست  لئ    ےک  مالپ ےک  خاندان آپ تو، ب  ہو ابیکام  درخواست  یک  آپ لئ    ےک تحفظ  االقوایم ی 

ور  نا ید معلومات تمام  ی  ہم ورت یک   کرنی   غور  پر  درخواست یک  پمال  دوبارہ ےک خاندان کیس   اب ی  ہم جو  ہے  یضی   ضی
ے

۔ہویک  

ی  ہ ماہ 12  لئ    ےک نن ید درخواست  لئ    ےک پمال  دوبارہ ےک خاندان  ےک آپ  

  12ےک ہونی   اعالن ےک  تحفظ ماتحت ا ی اعالن ےک  نیگز   پناہ  اپنی  کو   آپ تو  ،ی  ہ  چاہنے  داخواست دینا  کو   ر یوز    مالپ ےک ےک  خاندان آپ اگر 

۔   اندر  اندر  ےک ماہ کرنا چاھین   

سوالنامہ  ہی . 20  

وع پر  صفچ  اگےل ہی) ںیکر   مکمل سوالنامہ ( ہ   ہوتا  سر  

ور  کرنا   مکمل سوالنامہ ی  م  ایہیس اہیس ا ی  رنگ ےلین پر  طور  مکمل کو   آپ ، ی ضی درج    خی    تار  یک  اس ی  م آخر  اور  ںیکر   دستخط پر  اس ہے

،  رہا   کر   مدد  یک   آپ ساتھ  ےک  سوالناےم اس شخص کوب    اگر . کریں ورت یک  بھرنی  التیتفص  یک  ان ی  انہ تو  ہے   ضی
ے

۔ ہویک  

    ید  کو   آپ خی    تار کرنن یک   واپس
 
ہ   یک  

  تو،  ی  ہ نے ی د  کھو   کو   لفافی  آپ  اگر . ہوگا  نا کر   واپس پر  وقت  اور  خ ی    تار  لکیھ  پر  لفافی   پوسٹ  یفر   شدہ ٹکٹ  ےس پہےل   کو   سوالناےم اس  کو   آپ

ں یکر   پوسٹ  پر  ےک پتہ 1 صفحہ  ےک  اتیہدا  ان کو   سوالناےم اس  

ی  ہ سکئر  پہنچا  نقصان کو   سیک  ےک آپ ردعمل  ےس  ر ید  

و  ا ی  ی  ہ  ئے جا ےس گزر  خی    تار  یآخر  یک  وقت اور  خ ی    تار  لئ    ےک جنی یبھ  سوالنامہ  ہی ی  ہم  آپ اگر    ی  نہ   لئ    ےک و یانیر
جب آپ ےس کہا    ،ی  ہ  آئے

،    ںیکر   پڑتال جانچ  یک  درخواست یک  آپ  ہم جب کہ  ی  ہ  کرسکئے   صلہیف ہی ہم جائ 
ے
  کام  ساتھ ہمارے -' ی  ہ  رےھکر   ی  نہ تعاون'  آپ  کہ  ےک

۔ ہے  سکتا  پہنچا  نقصان  کو   سی ک  ےک آپ  ہی. کرنے   ی  نہ  

ی ب’    اگر  ہے  بتاتا  ی  م  بارے  ےک نتائج  ےک  درخواست یک   آپ کو   آپ کتابچہکا    معلومات‘  لئ    ےک دہندگان درخواست لئ    ےک تحفظ  االقوایم ی 

‘۔  ی  ہ  کرنے   ی  نہ  تعاون ’  آپ کہ  ی  ہ  جانئے  ہم  

  کو   آپ  جو   ی  م  کرنی   شناخت یک  زاتیدستاو  متعلقہ  بیھ  کیس  اور  کرنی   مکمل  سوالنامہ  کو   آپ اتیہدا ہی  کہ  ی  ہ  کرنے   د یام ہم ، ی  م آخر 

ورت  یک  جنی یبھ  ی  ہم ۔  ہے  ضی می  مددگارہی   
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 11  سوالنامہ ، حصہ ب   

  

 سوالنامہ ۔ حصہ بی 

معلومات  ی  م بارے  ےک ہدہند درخواست سبراہ . 1  

ر کریں مکملجتنا ھو سےک   ےک حصہ کو  لیذ کرم  براہ  1.1  
 
   ی  لکھ  ی  م خانوں د یسف جواب اپنن . پ

 

 ڈی نمی  ۔ صفحہ  نمی   شناخنے  ا ک   شخص او  بی  آب  
یک ھدایات دیکھی  (  1) آب    

 

 نام : 

 

 خاندابی نام : 

 

  جنس : 

 

     مرد     عورت     دیگر    

 

:  تاری    خ پیدائش دن مہینہ  سال  

 

:  پیدائش کا قصبہ یا شہر   

 

ملک : پیدائش کا   

 

ومیت : ق  

 

 نسل ، ذات یا قبیلہ : 

 

 مذہب : 

 

پتہ :  موجودہ ی  م نڈ یل آئر   

 

 

 

 

 ای میل ایڈریس : 

 

 فون نمی  : 

 

 موبائل نمی  : 
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ر کریں مکملجتنا ھو سےک   ےک حصہ کو  لیذ کرم  براہ  1.1  
 
   ی  لکھ  ی  م خانوں د یسف جواب اپنن . پ

  

  ہ پتدوسے   کردہرہائش    1.2 

  ی  م  ملک ےک  رہائش ہسابقجہاں  ےک  آپ  ا ی  ،تھے رہنے  ی  م  ملک اپنی  آپ  جہاں  ںیکر   درج پنے  دوشے  وب  ک  اور  پتہ ی مرکز  اپنا  کرم   براہ
  و ک  آپ اگر  . ی  لکھ جواب اپنن  ی  م  خانوں د یسف. تھے رہنے  وہاں آپ ب ج دیں ی  خ یتار   وہ. ںید  ہپت  مکمل مہربابی  براہ . تھے رہنے 

ورت ۔ ںیکر   استعمال کا   صفحات اضافی  تو  ہو  ضی  
 

  
 مکمل پتہ :

 

سال                              مہینہ سال                             مہینہ  تاری    خ تک :  تاری    خ ےس  :

 

 مکمل پتہ :
 

سال                              مہینہ سال                             مہینہ  تاری    خ تک :  تاری    خ ےس  :

 

 مکمل پتہ :
 

سال                               مہینہ سال                               مہینہ  تاری    خ تک  :  تاری    خ ےس  :

 

 مکمل پتہ :
 

سال                               مہینہ  : سال                               مہینہ   تاری    خ تک   : تاری    خ ےس     
 

 

خاندان. 2    

  بکس د یسف کو   جوابات اپنن  مہربابن  براہ. ی  ہ چاہنر  پوچھنا  سواالت کچھ  ی  م  بارے ےک خاندان  ےک  آپ ہم ی  م حصہ  س ا  2.1

.  ںیبھر  ی  م  

یِک  ےک  آپ مہ    ی  پوچھ  ےس آپ  ی  م  بارے ےک  پارٹیی  سول  ا ی ساتیھ  ،(یو یب  ا ی شوہر ) حیاتشر
ے
۔ےک  

یِک  اپنی  آپ . ی  ہ  کربے   میتسل کو   تیث یح  یک  جوڑے  جنیس ھم جو   ی  ہ  جائے  پارٹیی بن سول ےس طرف یک  میاسک شنیرجسیر  لوگ شر

:  ی  ہ  سکئے ن  ہو  ہو شامل ےعیذر  ےک  ادہیز  ا ی  کیا  درج ذیل می  ےس ساتھ  ےک  پارٹیی   سول  ا ی ، ساتیھ ، حیات  

   •     (ہے  کٹی ا ا ی ہے  ب یتقر  ک یارسم  ) رسم مذہن   

   •  رواینے رسم  

   • بیتقر  شپ ارٹیی پ  سول تی سم ( ،  یشاد ) بیتقر   سول ِ

پر     عام طور  ۔ دوشے لوگی  ہ  ی  نہ  می    یشاد پر   طور  جسمابی  افراد  دونوں ا ی  کیا کرنی واےل   یشاد جہاں ہے  ہو  ہی  ) یشاد پراکیس      

 ھی  ۔(
 کرنے

ے
    ان یک نمائندیک
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ںید  معلومات لیذ مندرجہ ی  م بارے ےک  پارٹیی  سول  ا ی ساتیھ ،یک حیاتشر  اپنی  ی  ہم بران  مہربابی    

ا نام : ک  پارٹتن  سول  ا ی ساتھ ،یک حیاتسر   

 ان یک تاری    خ پیدائش :  دن                                مہینہ                                     سال          

 پیدائش کا ملک :  

 پیدائش کا شہر :  

 قومیت :  
 

    ؟تیھ  بیتقر  یکپارٹیی شپ    سول ا ی  یشاد یک  قسمکس  یہ  

 

؟ ہے  ا یک  رابطہ ساتھ ےک پارٹیی  سول  ا ی ساتیھ ،  یک حیاتشر  اپنی  کب  بار  ی آخر  ئی  آپ   
 

ہے  کہاں  اب پارٹیی  سول  ا ی ساتیھ ، یک حیاتشر  ا ک  پآ  

 

Yes   N           ھاں                 نہی        ؟ زندہ  بیھ  اب پارٹیی  سول  ا ی ساتیھ  ، یک حیاتشر  ا ک  پآکیا                         ہے

 

Yes   N           ھاں                 نہی          نمی   حوالہ او  بی  آب    ے ا پارٹیی  سول  ا ی ساتیھ ےک شوہر  اپنی  پاس  ےک  آپ ا کی  

؟    ہے

 

                    : ںی کر   درج ہاںی  کرم  براہ' ہاں' گر ا  

 

ں یبھر   پتہ معروف  یآخر   ا ک  پارٹیی   سول  ا ی ساتیھ ،  یک حیاتشر  اپنی  کرم   راہب  

 
 

 

افراد ےک خاندان  آئرلینڈ می    .22  

نہی         ھاں          ںیکر   فراہم التیتفص  ی  م  لیذ مہربابی  براہ  تو   ،'ہاں' اگر  ؟ی  ہ  ارکان کوب    ےک خاندان  ےک آپ  ی  م  نڈ یل  آئر   ا یک      

 

؟  یک عمر ان   کیا ہے  

   1۔

   2۔

    3۔

؟ رشطہ کیا   آپ ےسان کا  ہے  

   1۔

   2۔

   3۔

؟  ان کا نام کیا ہے

   1۔

   2۔

   3۔

 

  بکس د یسف کو   جوابات اپنن  مہربابن  براہ. ی  ہ چاہنر  پوچھنا  سواالت کچھ  ی  م  بارے ےک خاندان  ےک  آپ ہم ی  م حصہ  س ا  2.1

. ںیبھر  ی  م  
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 14  سوالنامہ ، حصہ ب   

افراد ےک خاندان  آئرلینڈ می    .22  

؟  ان کا پتہ کیا ہے
 

 

؟ ا یک  تیث یح یک  شنیگر یام یک  ان ی  م ( نڈیآئرل) استری ہے  
 

 

اپنن بچوں یک تفصیالت فراہم کریں   .32  

اپنی :  ںید معلومات ی  ہم  کرم   راہب  

 بچے   
 ذابے

ے
سگ •    

سوتیےل بچے     •    

 بچے    
گود لئ  •    

بچے  ےک دوشے  کیس  ی  م بھال   کھی د یک   پآ   •    

۔چاہن    بھرنا  التیتفص  یک  ان ی  م  لیذ بیھ اب کو   آپ تو،  ی  ہ  چےک  کھو   رابطہ ساتھ  ےک  بچوں اپنی  آپ اگر   

3بچہ نمی   2بچہ نمی    1بچہ نمی      

 نام :    

 جنس :    

:    دائشیپتاری    خ  دن مہینہ سال دن مہینہ سال دن مہینہ سال  

 

:  یک جگہ اور ملک   دائشیپ     

 قومیت :    

 اب وہ کہاں ہی  :    

 آپ ےس رشتہ :    

  کب  آخری دفعہ ان کو  ئی  آپ   

ا؟ یک  رابطہ ےس ان ا ی کھا ید  

 
 

 والدیندونوں    
ے
:    ےک نام   سگ  
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 15  سوالنامہ ، حصہ ب   

؟ کیا آپ ےک اور بچے  ہی   

ورت  یک  جگہ ادہیز  لئ    ےک کرنی   فراہم التیتفص  د یمز  یک   بچوں  اضافی  کو   آپ اگر    ہر  . ی  رکھ یجار  صفحہ پر  حدہ یعل کرم  براہ  تو، ہو  ضی

  ی  ہ  رہے  دے  جواب کا (   اوپر  ) 2.3  سوال آپ کہ  ی  بتائ  پر  صفحہ اس ی  ہم. لکھی    نمی   فرنس یر  او  بی  آب   اور  نام مکمل ا اپن  پر  ٹی ش اضافی 

۔ ںیکر   دستخط پر  اس اور   

  درخواست ےک بعد پیدا ہونن واےل یا آئرلینڈ آبن واےل بچے   آپ یک 

ی ب  پر  طور  ی فور  کو   آپ اگر:  چاہن   بتانا  کو   دفیے  ےک  تحفظ االقوایم ی   

 

ی ب آپ یک  ہبچ ا ک  آپ ہے  ہوا  دا یپ  بعد  ےک  نی ید درخواست  لئ    ےک تحفظ  االقوایم ی   •    

ی ب  آپ یک ہبچ  منحرص   ا ک  آپ  ۔ہے آئرلینڈ می  آیا   بعد  ےک  نی ید درخواست لئ    ےک  تحفظ االقوایم ی   •    

ور  بتانا  بھ ی  م بارے ےک  ارکان ےک  خاندان  بالغ  دوسے کو   پآ      ہ   یضن

ان بالغ  تمامےک  خاندان جبکہ یک حیات ےک  آپ بشمول  ،(عمر زائد  ےس سال 18) ممی  درخواستی     یانفراد اپنی ہی  ان ت،یسم ساتیھ ا ی شر

ور  کرنا   فراہم التیتفص نگ ا پر   سوالنامہ اس بیھ اب  کو   آپ  ،دینا چاہین   الزیم ۔ ہے  یضی  

انحصار یک تفصیالت .42  

ورت اگر . ی  ہ  منحرص  پر   آپ بچے  یہ کیےس  اور  وںیک  کہ  ی  بتائ  ی  ہم کرم  براہ ا، یک  درج کو   بچوں اپنی  ئی  آپ پہےل   ےس سا   اضافی  تو   ہو  ضی

۔ںیکر   استعمال کا   صفحات  

1بچہ نمی    

 

2بچہ نمی    

 

3بچہ نمی    

 

 

نڈ ےس تعلق یآئرل .52  

؟ تعلق  کوب    ےس نڈ یل آئر   ا ک  کیس  ےس ی  م دونوں ا ی ،منحرص  بیھ  کیس  ےک آپ  ا ی  آپ ا کی  :  ی  ہ  آپ پر،  طور  ےک مثال  ہے  

شدہ یشاد ےس  یشہر  آئرش  کیا  • 

 •  پیدا بچے ےک والد ۔ والدہ  آئرش  کیا

ی ونی  وربی ی کیا ؟شدہ یشاد ےس قویم ےک  ی   • 

                     نہی        ھاں               ۔        صحیح خائی پر ٹک کریں

 

۔  ی  ید التیتفص ہاںی   ی  ہم  مہربابی  براہ  تو  ،'ہاں' گر ا    
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 آپ ےک والدین 

ران  مہربابن اپنن والدیں یک تفصیالت مہیا کریںب .62  

 والد 
نام :  خاندابی   

 نام: 

 موجودہ پتہ : 

: تاری    خ پیدائش           دن                        مہینہ  سال  

 قومیت : 

: قبیلہ ذات یا نسل،  :  شہریت   
 

 

ہ والد  
 خاندابی نام : 

 

 نام: 

 موجودہ پتہ : 

 

: تاری    خ پیدائش           دن                        مہینہ  سال  

 قومیت : 

: قبیلہ ذات یا نسل،  :  شہریت   
 

 

؟  ےک ھی 
 
 کیا آپ ےک والدین ذندہ ہی  یا وفات پا چ

                                              
                         نہی        ھاں         

 آپ ےک والد 
؟کیا آپ ےک والد   ےک ھی 

                                           وفات پا چ 

ں ید خ ی    تار  موت یک یک  نا گر 'ہاں'، تو براہ مہربابی ا  دن مہینہ سال  

یں د بیھ  ٹیفکیموت کا شٹ نگ ا  ی  ہے تو براہ کرم ہم ابیدست  ہی اگر   

                         نہی     ھاں                                                             ؟ہے  ا یشامل ک ٹیفکیاصل موت کا شٹ آپ ئی اپنی والد یک  ا کی

 

              
                          نہی              ھاں

ہ والد آپ یک  
گ  ہوالد  کیا آپ یک  ؟ وفات پا چ  ھی   

ں ید خ ی    تار  موت یک یک  نا گر 'ہاں'، تو براہ مہربابی ا  دن مہینہ سال  

یں د بیھ  ٹیفکیموت کا شٹ نگ ا  ی  ہے تو براہ کرم ہم ابیدست  ہی اگر   

                         نہی       ھاں                                                           ؟ہے  ا یشامل ک ٹیفکیاصل موت کا شٹ یک  ہآپ ئی اپنی والد ا کی
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( ی  اور نصف بہن بہن، نصف بھاب   ،بھاب   بہن ) پ ےک بھاب  آ    

      آئرلینڈ می  رہائش ) رہنا (   2.7

 

      نہی       ھاں                                    ؟ی  رہنے ہ ی  م نڈ ی ارکان آئرل گر ید  خاندان ےک ا ی نیوالد  ، بھاب  ےکپآ پ ےک علم ےس، آ

 

      نہی                ھاں                                      ۔ اجازت ہے  ہونی یک ی  م  نڈ یآئرل کو   آپ ےک خاندان ےک رکن ا یگر 'ہاں'، کا 

 

)وجوہات( پر؟ پر   اد یبن  نکتو  گر 'ہاں'،ا   

 
 

 

یک ےھ (اپنن 
 
بھائیوں اور بہنوں یک تفصیالت دیں ) بشمول انےک جن یک وفات ہو چ  82.  

، اگر قابل اطالق ہو(. یہ بہن بھاب     سوتیےل بہنی  ، سوتیےل بھاب  بھائیوں، نصف بہنوں، اور نصف  برادران اور بہنوں کو شامل کریں )

ورت ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں )ہر صفچ پر اس سوال . اگر ضی (۔[ شامل کریں2.8نمی  ] کا   ہی   

3 نہب \ بھاب   2 نہب \ بھاب    1ن ہب \ بھاب     
 

 خاندابی نام:    

 نام:    

 جنس:    

 مذیب:    

 قومیت:    

  
 

 شہریت:  

 ذات، یا نسل یا قبیلہ:     

:  دائشیپتاری    خ  دن دن دن  

 مہینہ مہینہ مہینہ

 سال سال سال

  
 
 

؟ ںاب وہ کہا  ھی   

الد کا نام: و     

کا نام:   ہالدو     

 آپ ےس رشطہ:    

Urdu



IPO Questionnaire IP02 (2021) 

 18  سوالنامہ ، حصہ ب   

 دیگر منحرص 

 منحرص افرادا
ن
ضاف  92.  

، تو براہ کرم اس   کرنی واےل   دوشے انحصار کوب    پر اگر آپ  تفصیالت    یکتعلقات  ےس اپنی اور ان  دیںتفصیالت  پوری می  ان یک  خائی ہی 

ی  ہ  شامل ہوسکئے  یہ می   کرنی والوں  . ان انحصار دیں  

نانا نابی   \  دادا دادی   • 

پھوپ  یھ  \ خاله   • 

چچا تایا \ ماموں   • 

 •کزن  

 • آپ یک دیکھ بھال می  کوب  اور 

 منحرص 
ن
3اضاف  منحرص  

ن
2اضاف  منحرص  

ن
1اضاف  

 

 
 خاندابی نام:   

 
 نام:   

 
 جنس:   

 
 مذیب:   

 قومیت:    

 
 
 

 شہریت:  

 ذات، یا نسل یا قبیلہ:     

:  دائشیپتاری    خ  دن دن دن  

 مہینہ مہینہ مہینہ

 سال سال سال

 
؟    اب وہ کہاں ھی 

 
 آپ ےس رشطہ:   

؟  وہ آپ پر     منحرص کیوں ہی   
 مثال ےک طور پر،

،   عمر رسیدہ وہ  یا   بیمار ہی 
 معذور ہی  

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ) شیٹ پر شامل کریں اور اس پر دستخط  [ کو اپنن 2.9نمتی ]  ےکاس سوال  اگر ضن
(۔ کریں  
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 19  سوالنامہ ، حصہ ب   

تعلییم اور مالزمنر سگزشت  . 3      

دد باظابطہ تعلیم یا  3.1 ٹریننگ یک م   

سال یک عمر تک(، سیکنڈری  12: مثال ےک طور پر، بنیادی )کس سطح یک ہے تعلیم  دہ حاصل کر   براہ کرم ہمی  بتائی  کہ آپ یک 

ےس زائد عام طور پر(؟ 18سال یک عمر تک( یا تیرسی سطح )  18)تقریبا   

، تو براہ مہربابی ان   شامل کریں  کو اگر آپ ےک پاس کوب  اسکول یا کالج یک اہلیت ہے  

 

کت یک   اسکول یا کالج کا نام اور پتہ جہاں آپ ئی شر
 

تک سال                      اس : مہینہ            سال ےس              اس : مہینہ                      

 

 حاصل کردہ قابلیت: 

 
 

 

 

کت یک   اسکول یا کالج کا نام اور پتہ جہاں آپ ئی شر
 

تک سال                                 اس : مہینہ سال ےس              اس : مہینہ                      

 

 حاصل کردہ قابلیت: 

 
 

 

 

کت یک   اسکول یا کالج کا نام اور پتہ جہاں آپ ئی شر
 

تک سال                      اس : مہینہ            سال ےس                                 اس : مہینہ   

 

 حاصل کردہ قابلیت: 

 
 

 

؟کیا آپ ےک پاس اصیل اسناد ھی    

                 نہی               ھاں      

 
 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ) شیٹ پر شامل کریں اور اس پر دستخط  [ کو اپنن 13.نمتی ]  ےکاس سوال  اگر ضن
(۔ کریں  
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 20  سوالنامہ ، حصہ ب   

 

مالزمت یا اپنا کام  3.2  

وع کریں. اگر آپ ےک پاس دستاویزات ہی  تو ان د یا خود روزگار یک فہرست   توںتمام مالزم  راہ کرم اپنی ب یں. سب ےس حالیہ ساتھ شر

یں۔، انہی  اس سوالناےم ےک ساتھ ہمی  دے ددیںےک ثبوت  تونمالزم  

 

:  یک   مالزمتنام اور پتہ جہاں آپ ئی  کمپنی یا مالک کا   
 

تک سال                      اس : مہینہ            سال ےس              اس : مہینہ                      

 

: کام یک نوعیت   
 

 

 

:  یک   مالزمتنام اور پتہ جہاں آپ ئی  کمپنی یا مالک کا   
 

تک سال                      اس : مہینہ            سال ےس                                 اس : مہینہ   

 

: کام یک نوعیت   
 

 

؟ ھی   ئی ان مالزمتوں ےک ثبوت ےک طور پر کچھ دستاویزات شامل یککیا آپ    

نہی              ھاں        

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ) اور اس پر دستخط  شیٹ پر شامل کریں [ کو اپنن 23.نمتی ]  ےکاس سوال  اگر ضن
(۔ کریں  

 
ن ب ی  م  نڈ یکہ آپ آئر ل  ی  بتائ ی  راہ کرم ہم ب . 4 ی  کر رہ  ہ   وںیتحفظ ےک لئ  درخواست ک االقوایم  ی   

نچ وجوہات می  ےس ایک پا 4.1  

ورت ہوبے ہے کہ  و پناہ گزین کنونشن ک  زیادہ  ایک ےس  ایک یا  می  ےس پانچوہ ان  ےس خوفزدہ ہو  ظلم و ستم جو  ایک شخص ضی
۔خوفزدہ ہے  وجوہات یک وجہ ےس    

ایک اچھ طرح ےس قائم خوف کا دعوی کرنر   ےکیا دونوں، پریشابن  کرنن واےل   انحصار  پر آپ، یا آپ  بنیادوں )وجوہات( پر  کن
؟   ہی 

 ہی  ان کو آپ پر الگو  ےس مناسب طور  می  ےس جو تمام وجوہات  یک  نیچے بکسوں براہ مہربابی مندرجہ ذیل
منتخب کریں. آپ  ہوبے

ورت ہوسکنے ہے   منتخبکو ایک ےس زیادہ باکس کو  ۔کرنی یک ضی  

. مذہب                         2               شہریت. 3 . نسل                  1    

               سیایس ران  . 4    خاص سماج  گروپ یک رکنیتیسک.  5 ان می  ےس کوب  بیھ نہی   
 

 

:  وجوہات یک وضاحت کریں اپنی  کرم اگےل صفچ پر آپ یک براہ    
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 21  سوالنامہ ، حصہ ب   

نچ وجوہات می  ےس ایک پا 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں   بی او ےک   دستخط اپنی شیٹ پر شامل کریں  [ کو اپنی 4.1اس سوال نمی  ] ۔اگر ضی
اور آب 

۔  نمی  ےک ساتھ  
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 22  سوالنامہ ، حصہ ب   

 

سماجی گروہخاص   4.2  

 

                 نہی               ھاں                   ؟ےس ہونی پر مبنی ہے  ہ یا آپ جانئے ہی  کہ آپ یک درخواست کیس خاص سماج  گرو ک

 

، تو براہ مہربابی یہاں تفصیالت درج کریں  اگر 'ہاں' اور آپ جانئے ہی   

 

 

'، آپ کو پتہ نہی  ہے کہ آپ یک  ، ہم اےس آپ کیلن  زیرغور الئی   اگر 'نہی  درخواست کیس خاص سماج  گروپ ےس ہونی یک بنیاد پر ہے

 
ے
 ےک قابل ہی   ان معلومات ےک ذریےع جو آپےک

۔ فراہم کرنی  

 

ن  متو ےکوجوہات کیوں آپ  4.3 ہں  دید خطرہ ےس دوچار شسلی   

ی  براہ کرم اپنی   (   4.1اوپر   ان یک وجوہات آپ یک ) اگرہی   خطرہ ےس دوچار شدید کیوں وہ   یک وجوہات یک وضاحت کریں کہمتوسلی 

۔ وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں  می  دی گن  وجوہات ےس مختلف ہی  شیٹ پر    [ کو اپنی 4.3اس سوال نمی  ]۔ اگر ضی

 بی او ےک نمی  ےک ساتھ دستخط اپنی شامل کریں 
۔  اور آب   

ی  کا نام :   متوسلی   
 

ی ہے کہ انےس آپ کجس  وجہٹھوس  :  ہے  خوف ظلم کا ہی  و یقی   

 

 
 
 

 

ی  کا نام :   متوسلی   
 

ی ہے کہ انجس  وجہٹھوس  :  ہے  خوف ظلم کا ہی  ےس آپ کو یقی   

 

 
 

 

 

    پ کو شدید خطرہ ہ  آ .44  

، اگر یہ مانئی ےک ٹھوس ثبوت ہی  کہ اگر وہ اپنی آباب  ملک  ورت ہے  ھی  تو، ایک شخص کو سبسیڈری پروٹیکشن یک ضی
واپس جائے

۔    زیادہ  لئ  بہت  حفاظت لینی  ےک انہی   قابل نہی  یا  ےک   حفاظت لینی  می  اس ملک  وہ انہی  شدید خطرہ ےس دوچار ہونی کا خدشہ ہے
و۔ خطرہ ہ  

 

. آپ کو ایک یا زیادہ ٹ   ن نقصان کا خطرہ ہ   ہی  کہ آپ کو سنگی 
 ہمی  بتائی  کہ آپ کیوں دعوی کرنر

کرنن ک  براہ مہربابن
ورت ہوسکنر ہ   ۔ یک ضن  

ا   موت یک می    ۔ ےس ڈرتا ہوں پھانیس   ا یشی  

ی سلوک ا ی انسابی  ی  غ ا یتشدد   ی  اپنی ملک م می    ا  ا ی  ذلت آمی  ےس ڈرتا ہوں  شی  

ی ب  می      وجہ ےس اپنی   ئ  حد تشدد یک  ی  صورت حال م  مسلح تنازعات یک اندروبی  ا ی  االقوایم ی 
ے

  شخص کو  ا ی زندیک
۔خطرہ ےس ڈرتا ہوں یاور انفراد شدید   
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 23  سوالنامہ ، حصہ ب   

ن کو شدید خطرہ ہ  آ 4.5     پ  ےک متوسیلی 

ن  اگر آپ یک درخواست می     متوسیلی 
ن نقصان کا دعوی کیا جا رہا ہ  کوب   ہمی  بتائی  کہ کیوں سنگی 

شامل ہی  تو، براہ مہربابن   

ی  کا نام :   متوسلی   

ی ہے کہ انجس  وجہٹھوس  :  ہے  خوف ظلم کا ہی  ےس آپ کو یقی   

 

 
 

 

ی  کا نام :   متوسلی   

ی ہے کہ انجس  وجہٹھوس  :  ہے  خوف ظلم کا ہی  ےس آپ کو یقی   

 

 
 

 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں   بی او   دستخط اپنن شیٹ پر شامل کریں  [ کو اپنن .54اس سوال نمتی ] ۔ اگر ضن
اور آب 

۔  ےک نمتی ےک ساتھ  
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 24  سوالنامہ ، حصہ ب   

 

سواالت جن کا جواب آپ کو دینا ہ  وری ضن   4.6  

. براہ کرم ہمی    حصہس ا ن االقوایم تحفظ ےک لئ  آپ یک درخواست کا ایک بہت اہم حصہ ہی  بارے می  اور  اپنن می  سواالت بی 

ن ) اگر کوب  ( ےک  ۔بارے می  ذیل می  سفید بکس می  درج ذیل معلومات فراہم کریں اپنن متوسیلی   

۔اہ کرم تاری    خ شامل کریںاگر آپ جانئے ہی  تو بر   • 

۔  سواالت پڑھی  اور اس بات کو یقینی بنائی  کہ آپ ہر ایک کا جواب دیں ےک  احتیاط ےس ذیل  • 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں   بی او ےک   دستخط اپنی شیٹ پر شامل کریں  [ کو اپنی .64اس سوال نمی  ]۔ اگر ضی
اور آب 

۔  نمی  ےک ساتھ  

   : واپس گئ  تو کیا ہو گا  وہاں کیا ڈر ہے کہ  اگر آپ( آپ کو  1)

اپنی آباب  ملک ، یا  • 

اپنی سابقہ رہائیسر ملک؟  • 

 

 

 

ی مراہ کرم ہمی  مخصوص واقعات یک تفصیالت بتائی  جو آپ ےک ساتھ، آپ ےک ب( 2)   آپ ےک ملک می    ےک ساتھ یا دونوں  توسیلی 

ی مآپ یا آپ ےک جن یک وجہ ےس  ،پیش آئ    ہی    توسیلی 
۔ گھر جائی ےس ڈرنے  

 

 

 

(.  ہو )اگر مناسب ی  بتائ  ی  ہم  ی  ےک بارے م نی رو ا یدشمن ےک عمل   بیھ  خالف کیسےک   آپ ےک خاندان ےک ارکاناور پ ےک آ (3)

۔ ہے  ا یگ  ا یکو کس طرح ک  نی رو ا ی  عمل بیھ  کہ کیس   ی  بتائ  ی  ہم  

 

  

 

ی ، آپ ےک آپ  جس وجہ ےس  یںد الت یتفص ی  مہ( 4)      ۔ صلہیچھوڑنی کا ف ئی  دونوں ا ی متوسیلی 

 

 

 

 

ی یا دونوں ، یا خاندان ےک دوشے ارکان ئی ماضی می  5) ی نقصان کا   شدید خطرہ( ہمی  بتائی  کہ آپ ، آپ ےک متوسیلی  یا سنگی 

 .  سامنا کرنا پڑا ہے
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 25  سوالنامہ ، حصہ ب   

سواالت جن کا جواب آپ کو دینا ہ  وری ضن   4.6  

ی یا دونوںاگر آپ،  (6) ، تو ہمی  ان ےک نام اور   ملک می  ایک، اپنی  آپ ےک متوسیلی   ہی 
مخصوص شخص، تنظیم یا گروہ ےس ڈرنے

. آپ کو ہمی  بتائی یک کوشش کربی چاہن  کہ انہوں ئی کیا ک  یا ہے  زیادہ تفصیل ےک طور پر آپ ان ےک بارے می  بتا سکئے ہی 

ی  )اگر کچھ بیھ( جس ئی آپ کو یا آپ ےک  ۔ دیا ہے  ا ئی ےس ڈر جاکو گھر واپس متوسیلی   

 

 

 

ی یا دونوں ، (  آئرلینڈ ےک راسئے پر،7)  ۔ ےک ساتھ جو کچھ بیھ ہوا اس یک تفصیالت بتائی   آپ، آپ ےک متوسیلی   

       

 

 

ی پ اور آپ آ ( 8)  ممالک ےک ذریےع    کن  نقل و حمل کا استعمال کیا اور کس    ئی اپنی ملک ےس آئر لینڈ کا سفر کیےس کیا؟ )  ےک متوسیلی 

کیا (  سفر    

 

 

ی یک تفصیالت دیں جو آپ ےک    (9) ، آپ گ ہو چ  ساتھ کیس بیھ چی  ی  یا  ہی   نی ےک بعد،یا دونوں، آئرلینڈ می  پہنچ  آپ ےک متوسیلی 

ی جس ئی آپ کو یا آپ ےک  ۔کو گھر واپس آئی ےس ڈر دیا ہے   متوسیلی   

 

 

 

ی   کو اپنی   پآ  (10) ، جو   ےک لئ    متوسیلی  ۔  لکھی  ہے ، اےس  مختلفاپنی ےس آپ ےک  جو خوف ہے  

 

 

 

 

 

 ہمی  بتائی  کہ آپ  ا   (11)
، تو براہ مہربابی  ہی 

ی یا دونوں اپنی کو اپنی ،   ملکاپنی  کو گر آپ نامزد کردہ محفوظ ملک ےس آئے  متوسیلی 

۔کیا سنجیدہ تشویش ہے   ےک لئ  سمجھنی   محفوظ ملکغی   کیلن    

 

 

 

 

 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں   بی او   دستخط اپنن شیٹ پر شامل کریں  [ کو اپنن .64نمتی ] اس سوال ۔ اگر ضن
اور آب 

۔  ےک نمتی ےک ساتھ  
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 (  تحفظ ریاسنر یک درخواست کیلن  عمویم معلومات )    تحفظ. 5

واقعات یک رپورٹنگ    5.1  

ی جو آپ ےک، آپ ےک   کو دی  حکام کیا آپ ئی کیس بیھ ایےس واقعات یک اطالع ، اآپیش  ےک ساتھ یا دونوں،   متوسلی  یا    می  ملک    نی پئ 

رہائش ےک ملک می  ؟  ہسابق  

. ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب   ی  نہ                   اں ھ  

 
 

؟   ی د   ی  آپ ئی انہ   اور جو اطالع   ی  اگر 'ہاں'، تو لکھ  ہے  

؟ ی  اقدامات کئ  ہ   ا ی ئی ک   حکام   

شامل کریں۔   اےس   ،   ےک حق می  دستیاب ہے مےل عا براہ کرم کوب  دستاویز جو اس م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۔ ا یک  ی  نہ  وںیآپ ئی ک بتائی   واضح طور پر  ، ید ی  اطالع نہ  واقعات یک  ےسی'، آپ ئی ای  اگر 'نہ  
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اف  5.2 جرم کا اعتر  

ہے  مجرم قرار دیا گیا  عائد کیا گیا یا جرم کا الزام  ا کیس بیھ جرم ک جرم کیا یا کبیھ   ملک کسکیا آپ ئی کبیھ   

ی  نہ                   اں ھ  

___________________ اگر ھاں، تو کون سا ملک :    

بتائی  اگر جواب  اور ملک کا نام  ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب

. ھاں ےھ  

 

 ذیل می  تفصیالت دیں. ہر جرم ےک لئ  ایک بھریں
بیھ جرائم شامل   وب  . تمام جرائم شامل کریں، جن می  کاگر 'ہاں'، تو براہ مہربابی

۔  معافی مجرم قرار دیا گیا یا (، گیا   مجرم نہی  پایا  ہی  جن ےک لئ  آپ کو ) دی گن   

1جرم   

 کس جرم )جرائم( ےک ساتھ آپ کو چارج کیا گیا تھا   

 

تھے؟  قرار دین  گئ   مجرمکب آپ   دن مہینہ سال  

ی  نہ                   اں ھ تھے؟  قرار دین  گئ    آپ جرم ےک مجرم ا کی   

ی  نہ                   اں ھ ا   یک؟  حاصلکیا آپ ئی اس جرم ےک لئ  ایک قیدی )جیل( یک شی  

وع :  دن مہینہ سال وعات اور رہاب  یک تاری    خ    تاری    خ شر ا یک شر اگر 'ہاں'، تو براہ مہربابی شی

 فراہم کریں

A تاری    خ رہاب  :  دن مہینہ سال 

 

2جرم   

 کس جرم )جرائم( ےک ساتھ آپ کو چارج کیا گیا تھا ؟  

 

تھے؟  قرار دین  گئ   مجرمکب آپ   دن مہینہ سال  

ی  نہ                   اں ھ تھے؟  قرار دین  گئ    آپ جرم ےک مجرم ا کی   

ی  نہ                   اں ھ ا کیا آپ ئی اس جرم ےک لئ  ایک    یک؟  حاصلقیدی )جیل( یک شی  

وع :  دن مہینہ سال وعات اور رہاب  یک تاری    خ    تاری    خ شر ا یک شر اگر 'ہاں'، تو براہ مہربابی شی

 فراہم کریں

 تاری    خ رہاب  :  دن مہینہ سال 

 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں   بی او   دستخط اپنن شیٹ پر شامل کریں  [ کو اپنن 5.2اس سوال نمتی ] ۔ اگر ضن
اور آب 

۔  ےک نمتی ےک ساتھ  
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. ویزا، رہائش اور دیگر سفری معلومات 6   

سفر یک سگزشت   6.1  

؟  کیا آپ ئی پہےل ےس یہ سابق رہائش گاہ ےک ملک ےک ملک یا ملک ےک ملک ےس باہر سفر کیا ہے

. ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب                                ی  نہ                   اں ھ  
 

 

ن ےک    .26 سفر یک سگزشتآپ ےک متوسیلی   

ی   کیا آپ ؟  رہائیسر  ہسابقیا اپنی  باہر ملک ےس  کبیھ اپنی    ئی پہےل ےک متوسیلی  ملک ےس باہر سفر کیا ہے  

 

ی  نہ                    اں ھ                                                                                 . ںیباکس ٹک کر  کیراہ کرم ا ب  ی   کیا آپ  ؟  رہائیسر  ہسابقیا اپنی  ملک ےس باہر کبیھ اپنی    ئی پہےل ےک متوسیلی  ملک ےس باہر سفر کیا ہے  

 

 

پاسپورٹ یک درخواست   6.3  

ی   کیا آپ ؟   پاسپورٹ ےک لئ  اپالب  ملک ےس   رہائیسر  ہسابقیا اپنی  ملک ےس کبیھ اپنی    ئی پہےل  یا آپ ےک متوسیلی  کیا ہے  

 

. ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب                                ی  نہ                   اں ھ    
 

 

دی  ی  بن پاسپورٹ ےک لئ  درخواست نہ ہدرخواست دہند  سس وجہ ےس کک   6.4  

ی اگر آپ یا آپ ےک  حکام ےس ایک پاسپورٹ ےک لئ  ایک درخواست    ،ملک می   اصیل  ملک یا   رہائیسر  ہآپ ےک سابقئی ، یا دونوں،متوسیلی 

۔ دی، تو براہ مہربابی وضاحت کریں کہ کیوں نہی  نہی    

 

 

 
 

 
 

 

ءپاسپورٹ کا اجرا    6.5  

ی آپ یا آپ ےک کیا  جاری کیا گیا؟حکام ےس ایک پاسپورٹ    ،ملک می   اصیل  ملک یا   رہائیسر  ہآپ ےک سابقکو   ، یا دونوں،متوسیلی   

 

. ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب                                ی  نہ                   اں ھ  
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ءپاسپورٹ کا اجرا    6.5  

ر کریں ۔  وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں  اگر ’ ھاں ‘ تو براہ مہربابی ذیل کو پ  [ کو شامل کریں 6.5اس سوال نمی  ] )۔ اگر ضی

 بی او ےک نمی  ےک ساتھ دستخط  اپنی 
۔  ( اور آب   

1شخص   

پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے : جےس   شخص کا نام   

رنی یک جگہ : جاری ک   

:   اری    خت یک کرنی جاری    دن مہینہ سال  

( :  ختم ہو جابے ہے )تاری    خ ےس باہر ہو جائ  گا   جب اس یک معیاد  اری    خت  دن مہینہ سال  

  :  پاسپورٹ نمی 

؟   اب پاسپورٹ کہاں ہے

 

2شخص   

:  پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے جےس   شخص کا نام   

رنی یک جگہ : جاری ک   

:  اری    خت  یککرنی جاری   دن مہینہ سال  

( :  ختم ہو جابے ہے )تاری    خ ےس باہر ہو جائ  گا   جب اس یک معیاد  اری    خت  دن مہینہ سال  

  :  پاسپورٹ نمی 

؟   اب پاسپورٹ کہاں ہے

 

3شخص   

پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے : جےس   شخص کا نام   

رنی یک جگہ : جاری ک   

:  اری    خت  یککرنی جاری   دن مہینہ سال  

( :  ختم ہو جابے ہے )تاری    خ ےس باہر ہو جائ  گا   جب اس یک معیاد  اری    خت  دن مہینہ سال  

  :  پاسپورٹ نمی 

؟   اب پاسپورٹ کہاں ہے
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ویزا یا ورک پرمنٹ    .66  

ی جو آپ یک درخواست یا آپ یا آپ ےک  ک درخواست دی   کیس ملک می    کام پرمٹ ےک لئ  کبیھ بیھ ویزا یا    شامل ھی  ئی  می  متوسیلی 

، بشمول آئرلینڈ ےک ؟   ہے

. ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب                                ی  نہ                   اں ھ  

 

ئی درخواست دی، یا دونوں آپ ئی یا انہوں ئی  کہاںاور  ب کاگر 'ہاں'،    

 

 

 

 
 

 
 

 

ی ویزا یا    6.7 ورک پرمنٹسفر، اینتر  

ی آپ ےک   ا یآپ   ا کی   کیملک ےک لئ  ا  بیھ  کیس  تیسم نڈ یآئرل بیھ  کبیھ   ،ی  شامل ہ  ی  درخواست م  دونوں، جو آپ یک  ا ی، متوسیلی 

یا  ا ی یسفر  ؟ اجازت نامہ تھا ورک پرمٹ کا  ا ی  زا یو  ینیر  

. ںیباکس ٹک کر  ک یراہ کرم اب                                ی  نہ                   اں ھ  

 

  )ختم ہونی یک  اس یک معیاد کیا ےھ  کس کو،  اور  کیا گیا   یبشمول کہاں جار  ںیفراہم کر  التی گر ہاں، تو براہ کرم مکمل تفصا 
۔ متعلقہ معلومات  دوشی وب  ( اور ک خ ی    تار   

 

 
 
 

 
 

 

وقت استعمال کردہ دستاویزات ملک چھوڑنر    6.8  

ی آپ ےک   ا یآپ  ؟ یا استعمال ک کا   زاتیدستاو  کن   ےک لئ   ھونی داخل  ی  م  نڈ ینکلئی اور آئرل ےس اپنی ملک  ئی  دونوں، ا ی،  متوسیلی   
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ملک چھوڑنر وقت یک تاری    خ    6.9  

ی آپ یا آپ ےک  کو   تاری    خ  کس ا چھوڑ  دفعہ ملک آخری  ئی  ، یا دونوں،متوسیلی   

آباب  ملک ؟ یا یا ان کا   اپنا   • 

اپنا سابقہ رہائیسر ملک؟  • 

 

 دن مہینہ سال
 
 

 

یک تاری    خ   6.10 لینڈ پہنچنن آئت   

یک تاری    خ کیا تیھ؟   لینڈ پہنچنی ی یا دونوں یک آئی  آپ یک یا آپ ےک متوسیلی   

 دن مہینہ سال
 
 

 
 

رہنن یک اجازت . 7  

ی االقوایم تحفظ ےک لئ  آپ    ہی  کہ آپ پناہ گزین یک حیثیت یا اگر، ہم بی 
یک درخواست یک جانچ پڑتال ےک بعد، ہم سفارش کرنے

، سبسڈری ، لہذا  ی  ہ  رہنی یک اجازت دے سکئے پر بیھ آپ کو آئرلینڈ می  دیگر وجوہات )بنیادوں(  یھوزیر اب  تو   تحفظ ےک حقدار نہی  ہی 
وری ہے  متعلقہ معلومات سب    ۔ شامل کرنا ضی

اور آپ ےک نیح  اور خاندان  اور ذابے حاالت ےک . وہ آپ ےک خاندانا گ  وزیر یک طرف ےس اس معامےل کا جائزہ ل  ینی کا شعبہد  رہنی یک اجازت
ام   کا احیے

ے
  کو مِدنظر  رکھ کر حق  ےکیک زندیک

ے
۔ غور کریں ےک  

ا رکھے گ  ذھن می  مندرجہ ذیل کو  دینی کا شعبہ یونٹ رہنی یک اجازت  

 ےھ  قسم کس    ساتھآئر لینڈ ےک  یک   آپ  
ے

، اگر کوب   یک وابستگ  • 

( جیےس صحت ےک معامالتانسابی لحاظ )      • 

ا بیھ ی  (، جن منی آپ ےک کردار اور طرز عمل )رو ی  م  نڈ یآئرل   ی  شامل ہ  مجرمانہ شی  • 

ا سم  ،ی  معلوم کرسکئے ہ ی  اور ہم اس ےک بارے م ہو  ےک باہر آپ کا کردار اور چلن ، جہاں متعلقہ نڈ یآئرل   تیبشمول مجرمانہ شی  • 

یہ (رو  ی  عوام م  ) نظم  اور عوایم سالمنے   قویم    • 

( پر اثر انداز کر سکتا ہے )فوائد اور دلچسنی   اجتعمایع بھالب  ےک تمام لوگوں یک استیکچھ اور جو ر   • 

. ائولمنٹوزیر 'ریف
ے
واپیس کیس ایےس ملک می  جہاں وہ مصیبت  کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یک   ائولمنٹریف' ےک معامےل پر بیھ غور کریں ےک

. وزیر آپ  ی نقصان کا سامنا کرسکئے ہی    یںر بات پر غور ک یک کیس بیھ   یا سنگی 
ے
. خاص طور  اٹھاب   اس مسئےل ےس متعلق  ئی  جو آپ  ےک ہے

 ج  پر، وزیر آپ ےک
ے
ی نقصانس کیس بیھ خوف پر غور کریں ےک ےک  یک صورت   پس آئی اصل ملک می  وا ئی اپنی آپ  اظہار کا   ظلم یا سنگی 

۔ سلسےل می  کیا ہے   
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آپ کو رہنن یک اجازت دی جابن چاہن   جن یک بنا پر  دیگر وجوہات  7.1  

ی وجوہات ےک بارے می  بتائی  کہ آپ، یا آپ ےک   ی براہ کرم ہمی  کیس دوش  آئرلینڈ می  رہنی   کو   سال ےس کم(، یا دونوں، 18) متوسیلی 

؟اگر آپ  بی چاہین  یک اجازت دی جا یک حفاظت یک درخواست ےس انکار کردیا جائ   

 

 

 
 

 

 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں  بی او ےک نمی  ےک ساتھ  دستخط اپنی [ کو 7.1اس سوال نمی  ])۔اگر ضی
  (. شامل کریں اور آب 

 

ی  بن ےس ڈرنر ہ جا واپس   ی  سابق رہائش ےک ملک م ا یآپ اصل  جن یک بنا پر  دیگر وجوہات  .27  

 اور وجوہات ہی  جو آپ اپنی اصل ملک یا سابق رہائش ےک ملک می  واپس  ےک اب تک 
  جائی مسائل ےک عالوہ، کیا وہاں موجود کوب 

؟ براہ کرم ممکنہ طور پر زیادہ ےس زیادہ متعلقہ تفصیالت د  ہی 
۔وضاحت کریں   ر ک  ےےس ڈرنے   

 

 

 
 

وری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں  بی او ےک نمی  ےک ساتھ  دستخط اپنی [ کو 7.2اس سوال نمی  ]۔)اگر ضی
(. شامل کریںاور آب   
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. طنی مسئےل   8   

ن طنی حاالت   8.1 سنگی   

 ، ی طن  حالتوں ےک بارے می  بتائی  ی ےک   یا آپ آپ جن ےسہمی  کیس بیھ سنگی  . جب آپ اس سوالنامہ  دوچار یا دونوں،  متوسیلی  ہی 

 ہی  یا الواپس 
. حالتوںآپ کر سکئے ہی  تو آپ کو طن  حالت ) جلدی ےس جیےس یہ ئے یہ سب  ( ےک بارے می  ہمی  ثبوت دینا چاہن 

ویو ےس پہےل یہ ثبوت   اپنی  آپکہ ےس بہیے ہے   ھمی  مہیا کریں۔انیر  

،   مدد آپ کو کیس بیھ ذہنی صحت یک دیکھ بھال یا آپ یک  ی ےک یا آپ جو آپ یک تفصیالت بیھ شامل کرنا چاہن  یا دونوں،    متوسیلی 

۔ وصول کر رہے ہی    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ویو )سیکشن  9  ن االقوایم تحفظ انتر ویو(   35. بی  انتر  
ی االقوایم تحفظ ےک لئ  کیوں درخواست یک ہے  35سیکشن   بی 

 کہ آپ ئی
ے
ویو ےک دوران، ہم آپ ےس پوچھی  ےک ۔ انیر  

 می  ہماری مدد  
. ہم جانئے ہی  کہ آپ ےک  آپ کو آپ یک درخواست پر غور کرنی وری ہے کرنی ےک لئ  متعلقہ معلومات فراہم کرنا ضی

. آپاتجرن  ےک کچھ حصوں ےک بارے می  بات کرن ویو  کیس  مشکل ہوسکتا ہے جم  کرنی واےل   انیر اور  آرامدہ ےس زیادہ  مرد یا عورت اور میے

۔ پرسکون رہ سکئے ہی    

ویو  جم یا  ، یا کرنی واےل   اگر آپ مرد یا عورت انیر ، اسگ کو ترجیح دینے ہی  تو، اور پہےل ےس   دونوںمیے آپ کو ہمی    تو   درخواست نہی  یک ہے

 
ے
. ہم اس کا بندوبست کرنی ےک لئ  اپنی پوری کوشش کریں ےک ورت ہے ۔ بتائی یک ضی  

 

ویو    9.1 جم کرنن واال   انتر اور متر  

ویو ہونی ےک بارے م ؟کیا آپ کو ایک مرد یا عورت یک طرف ےس انیر              ی  نہ                    اں ھ                       ی  کوب  ترجیح ہے

 

 اگر 'ہاں'، تو براہ کرم مندرجہ ذیل خانوں می  ےس ایک کو ٹک کریں

 ج  ہاں، می  ایک آدیم ےس بات کرنا پسند کرتا ہوں   ج  ہاں، می  ایک عورت ےس بات کرنا چاہتا ہوں 
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اتیسہول خصویص   9.2    

ویو               ی  نہ                   اں ھ  می  آپ ےک انیر
ی االقوایم تحفظ ےک دفیے کیا آپ کو طن  حالت یا معذوری یک وجہ ےس بی 

ورت ہے  ؟ےک لئ  کیس خاص سہولیات یک ضی     

 

ورت ہے   ا یکہ آپ کو ک  ی  بتائ ی  ہم  اگر 'ہاں'، تو براہ مہربابی  ۔ضی   

 

 
 

 
 

 

ذبانی     9.3  

؟   آپ یک پہیل زبان کیا ہے

 

؟ ویو می  کرنا چاہنے ہی 
ی االقوایم تحفظ ےک انیر  آپ کونیس زبان بی 

 

؟ بولنے ہی  بیھ  دوشی زبانی   کوب  کیا آپ       ھاں                   نہی                                                        

 ہمی  بتائی  کہاگر 'ہاں'، تو براہ   
۔ی  ھی  زبان  وہ کون یس  مہربابی  

 

 ہمی  بتائی  کہ آپ
۔ روابی ہے  یک   اس یا ان زبانوں می  کس طرح کو   اگر 'ہاں'، تو براہ مہربابی  

 

 
 

زات یستاو وایل  کرنن   تیحما درخواست یک آپ یک. 10  

ی  چاہن  جو آپ ےک لئ  آپ یک درخواست ےس متعلق ہوسکنے ہ دینا  دستاویزاتتمام دستیاب اس سوالناےم ےک ساتھ ساتھ، آپ کو ہمی    

   •   بیناالقوایم تحفظ 

   • ریاست می  رہنی یک اجازت

 ہمی  اصل دستاویزات دیں
مندرجہ ذیل  یک مثالی  دینا چاھین  ان    آپ کو ہمی   جو . دستاویزات   کر سکئے ہی  تو   ایسا  اگر آپ  براہ مہربابی

   ۔ی  ھ

و شناخت شامل ہمی  آپ یک جن  کارڈ   

    • پاسپورٹ

• قویم شناخنے کارڈ       

•      دستاویزات یک  سفر       

    • الئسنس نگو یڈرائ  
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کارڈیاور ر  ٹیفکیسٹ  

   • پیدائش

اکت دار   ا ی  یموت، شاد     •  ٹیفکیشٹ کا   یسول شر

کارڈ یاسکول ےک ر   •   

۔ ٹیفکیشٹ  یمیتعل  •   

 رکنیت

   ثال"م  تنظیموں ےک رکنیت کارڈ 

ےک سیایس جماعتوں یا گروہوں  •   

ی یا کلب    یونی  •   

دیگر گروہ    •   

 

کتابتےک ساتھ   سیپول  

اور وارنٹ   کتابتملک می  پولیس حکام ےس   کیس بیھ ملک می  آپ یک   

 طنی خطوط 

( ی  یہ خط یا طن  رپورٹس ہوسکنے ہ   ) کتابتآپ ےک ڈاکیر ےس    •   

ملک یک طن  رپورٹی  آئرلینڈ اور آپ ےک اصل ملک یا سابق رہائش ےک   •   

دستاویزات  ی بھ دوس وب  ک  

دستاویزات جیےس ی بیھ دوش  وب  آپ یک درخواست ےس متعلق ک  

فون یا بینک ریکارڈ  •   

   • بیھ دستاویزاتوب  ےک بارے می  ک شگزشتآپ ےک ماضی یک امیگریشن یک   

  بھ متعلقہ دستاویزات بھیجی  وب  اب ہمی  ک

، آپ کوجیسا کہ ہم ئی اس  کرنی ےک لئ   تائید   بیھ دستاویزات کو حاصل کرنا چاہن  جو آپ اپنی درخواست یکب  دستاویز می  پہےل کہا ہے

 ہی  اور جلد 
 بی او می  ہمی  بھیج  ان ےس جلد  استعمال کرنے

۔  ہی   ی  جیےس آپ کو ملئے کو آب   

. اگر آپ طن  ثبوت پر بھروسہ کرنی یک منصوب  ہی  تواس می  طن  ثبوت شامل ہی 
ےس   اور جلد  کر تاخت  ےک بغت  ےل   نہی  ، اہ بندی کرنے

 بی او می  ہمی  بھیج  انی آپ  جلد 
۔ہی   جیےس آپ کو ملئر  ی  کو آب   

.  اپنی پاس رکھنے ہی  ایسا کرنا اگر آپ دستاویزات کو  نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ہم آپ یک درخواست می  معلومات کو کیےس سمجھنے ہی 

۔ سکتا  طرف ل جا  آپ یک درخواست ےس انکار کرنی یک  ہمی   درخواست ےک خالف جا سکتا ہے اور یہ آپ یک   ہے  

ن کاروباری دن ےکمثایل طور پر، ہمی  آپ  ویو یک تاری    خ ےس پہےل کم از کم تی  . براہ کرم تمام دستاویزات   پہےل انتر دستاویزات کو ملنا چاہن 

 درج کریں جو آپ ذیل می  بھیج رہے ہی  

۔ یاد رکھی   ا اور آپ کا نام شامل کرنپرسن آب  ڈی  ا کس بھ دستاویز ےک ساتھ آپ ک  
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؟   10.1   دستاویزات ہی 
 ےک لئ  ہمی  بھیجنی ےک لئ  کوب 

کیا آپ ےک پاس اپنی درخواست یک حمایت کرنی  

 براہ مہربابی ایک خانہ ٹک کریں               نہی            ھاں                

 

ورت ہو  درج کریں براہ کرم تمام دستاویزات درج کریں جو آپ ہمی  بھیج رہے ہی  اور ان ےک بارے می  مندرجہ ذیل معلومات . اگر ضی

 صفحات شامل کریں اور سوال نمی  شامل کریں ج
آپ جواب دے رہے ہی   سکا تو اضافی   

دستاویز آپ یک  . 3    می  لکھا ہے   جس زبان . 4 

  مخصوص درخواست ےس

   متعلق ہے  کیےس

اگر دستاویز یک تاری    خ ہے  . 2

کریںتو، تاری    خ شامل    

.    دستاویز کیا ہے . 1   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

ڈیٹا پروٹکشن نوٹس . 11  

 بی او( 
ی االقوایم تحفظ آفس )آب   بی او آپ یک ،  امیگریشن شوس یک ترسیل ےک بی 

. آب  رازداری    انصاف ےک سیکشن کا حصہ ہے

ی االقوایم تحفظ ایکٹ    و رازدار رکھے ےک طور پر فراہم کردہ تمام معلومات اور ذابے معلومات ک  یک  ہمی  اس بات    2015گا. بی 

ی کرتا ہے کہ ھم  ی ےک    رازدار ہم درخواست دہندگان یک شناخت کو    کریں تاکہ تمام قابل عمل اقدامات    تلقی  . ہم یوربی یونی  رکھی 

 ہی    2018ایکٹ،    پروٹیکشن گولیشن اور ڈیٹا  ری   پروٹیکشن عام ڈیٹا  
وی کرنے ۔ بیھ پی    

اک ضف د   ہم انصاف ےک محکمہ کو  ی ےک مطابق   ےک ساتھ   موں ی منظور شدہ تنظ   گر ی فراہم کردہ معلومات کا اشیے   ں ی کر   قوانی 

 
ے
۔ ےک   

 بی 
ل ڈیٹا  ےک    او   آپ آب   بی او )بی بی   پروٹیکشن مکمل جیی

تالش کرسکئے    اس ویبسائٹ پر   ( کو 52(  ریگولیشن پرائیوییس نوٹس )آب 

  .www.ipo.gov.ie :ہی  

:  تالش کرسکئے    یہاں   پالییس کو   پروٹیکشن ڈیٹا    یک مکمل   محکمہ   ےک   آپ انصاف  ہی 

www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection. 
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 می  مدد 12
.  سوالنامہ می  بھرنن  

کیا آپ ئی سوالنامہ اپنی آپ کو مکمل کیا؟   12.1  

 براہ مہربابی ایک خانہ ٹک کریں               نہی             ھاں                                                                                                           براہ مہربابی ایک خانہ ٹک کریں  

 

؟ )جو شخص اس می  بھرا ہوا ہے اس ح  می  مدد میل ہے
'، جو آپ کو سوالنامہ مکمل کرنی ےص کو مکمل کر سکتا ہے اگر 'نہی  .) 

  نام : 

 پتہ : 

 

 درخواست دہندگان ےس تعلق : 
 

 

ا۔ نہی  کیکیوں   درخواست دہندگان ئی سوالنامہ اپنی آپ مکملبتائی  کہ براہ کرم    

 

 

 
 

 
 

 
اور دستخط انیب ا نمائندہ ک قانوبن .  31  

بھرنا چاہن   ےس ا کو   نمائندہ قانوبن  31. 1  

۔ می  اعالن کرتا ہوں   کہ می  ئی اس سوالناےم کو مکمل کرنی ےک لئ  درخواست دہندگان یک مدد یک ہے  

  قانوبی نمائندہ ےک دستخط : 

 

 تاری    خ: 
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اور دستخط  انیب ا کداخواست دہندہ  .  41  

ںیکر   دستخطاور  ی  پڑھ کو   لیراہ کرم ذب 141.  

۔ کو نیچے  اور تاری    خ   نام  ، اور اپنی ہو اس خانہ کو ٹک کریں براہ کرم جہاں مناسب لکھی   

           

 ھاں             

           نہی  

:  سمجھتا ہوں  ی  م   

ی اس سوالناےم کو اپنی آپ اور  ی  م  طرف ےس مکمل کر رہا ہوں یک   اپنی متوسیلی  • 

ی تمام   ےی  م  ۔ جائ  گا  ا یشامل ک ی  کو اس درخواست م   متوسیلی  •   

 

 بی او ےک اعداد و شمار ےک تحفظ ےک نوٹس کو پڑھا اور تسلیم کیا ہے  11 می  ئی اس سوالناےم ےک نقطہ
می  آب   

ھاں           نہی                                                                                                                                                               

 

 

 

 

    اںھ 

 نہی    

ی جانب ےس ب   نحرص بچوں یکمئی اپنی  ی  سمجھتا ہوں کہ م ی  م ہے   درخواست یک کیتحفظ ےک لئ  ا  االقوایم ی 

و: ج ی  شامل ہ  ی  نحرص بچوں م م ےی  . می  ہ  ی  نہ یشہر  شی  جو آئ  

ی  سال ےس کم عمر ہ  18اور   ی  موجود ہ  ی  م نڈ یدرخواست کر رہا ہوں، آئرل ی  جب م • 

ی  ہون  ہ دا یپ ی  م نڈ یدرخواست دہندہ ہوں جبکہ آئر ل کیا  ی  م     • 

 •  ۔درخواست دہندہ ہوں کیا  ی  م جب ن  داخل ہو ی  م  نڈ یجب آئر ل ی  سال ےس کم عمر ےک ہ  18 

 

 

اں ھ     

    نہی                 

استعمال    جانچ پڑتال ےک لئ  بیھ فراہم کردہ معلومات کو دوشے معامالت یک یی  مجھے معلوم ہے کہ م

۔ تعلق ہے   ا ی  طرح ےس م کیسکیس ےس    جہاں ا یمجھ ےس متعلق ہے  ہجا سکتا ہے اگر درخواست دہند ا یک  

 

ی  اور درست ہ سچفراہم کردہ معلومات مکمل،  ی  وعدہ کرتا ہوں کہ اس سوالناےم م ی  م  

    :  دستخط درخواست دہندہ      تاری    خ :   

نام :  کا   دہندہ درخواست      تاری    خ :      
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ی استمعال کیلن    ضف دفیے

Applicant’s name:                                                                            Country of origin: 
 

 

 

Reference number:   :  ریفرنس نمی  
 

Person ID: پرسن آب  ڈی   :     
 

Language used in questionnaire: سوالنامہ می  استعمال کردہ ذبان :  
 

Number of questionnaire pages:  ےک صفچسوالنامہ:  
 

Any extra material: Total number of extra pages: 
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