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 اہم نوڻس
ASYLG)  نامہ تی، کے مطابق ہدا3 راگرافی، پ22 کشنیکے س( 

 

 :نام خاندانی

 :پہال نام

 :تاریخِ پیدائش

 :قومیت

 

 :فائل نمبر
 )ںیوضاحت کر یبراِه مہربان(

 
 
 
 
 
 

 محترم سیاسی پناه گزین،
 

 
پ نے وفاقی جمہوریہ جرمنی میں سیاسی کیلئے درخواست دی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے، آپ زیِرعتاب آنے یا مستقبل میں کسی سنگین آ

 خطرے سے تحفظ کے طلبگار ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں۔

حقدار شخص کے طور پر تسلیم کیا جانا تبھی ممکن ہے آپ کی سیاسی پناه کی درخواست کا معائنہ اور آپ کے بطور سیاسی پناه کے 
اگر آپ سیاسی پناه کی ایک رسمی درخواست جمع کرائیں۔ آپ یہ درخواست بذاِت خود وفاقی دفتر برائے مہاجرت اور مہاجرین کے 

ائے گی۔ آپ کو متعلقہ برانچ آفس میں جمع کرانے کے پابند ہیں۔ صرف اسی صورت میں سیاسی پناه کی کاروائیاں شروع کی ج
 سماعت کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی پناه کی درخواست کے دفاع کا موقع دیا جائے گا۔ 

آپ کے وہاں پر درخواست جمع کرا دینے کے بعد، آپ سیاسی پناه کی کاروائیاں جاری رکھنے کیلئے ایک رہائشی پرمٹ وصول 
 ے کی اجازت دیتا ہے۔کریں گے، جو آپ کو داخلہ سینڻر کے ضلع میں رہن

آپ کو پہلے ایک داخلہ سنڻر میں منتقل کیا جائے گا جو کہ پناه گزینی کی کاروائی کے دوران آپ کی رہائش گاه رہے گا۔ داخلہ سینڻر 
سیاسی میں، آپ کو وفاقی دفتر برائے مہاجرت اور مہاجرین کے اس برانچ آفس کے متعلق بھی مطلع کیا جائے گا جہاں آپ کو اپنی 

ً جمع کرانی ہو گی۔    لٰہذا، براِه کرم مندرجہ ذیل داخلہ سینڻر سے فوراً یا زیاده سے زیاده پناه کی درخواست الزما
 تک رابطہ کریں۔  ...........................

 

 

 ........................................................................................................................ :داخلہ سنڻر

............................................................................................................................................................. 
کی درخواست مسترد کر دی جائے گی اور سیاسی پناه کی کسی اگر آپ اس درخواست کی تعمیل نہیں کرتے، تو آپ کی سیاسی پناه 

 :پراسیسنگ کا دفتر
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اگر کوئی دوسرا یورپی ملک آپ کی تحفظ کی درخواست کے معائنے کے لئے ذمہ دار ہوا،  کاروائی کو عمل میں نہیں الیا جائے گا۔
یہ فیصلہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اوپر دئیے گئے . تو فیڈرل آفس فیصلہ کرے گا کہ آپ کو وہاں منتقل کر دیا جائے

 مقرر کرده وقت پر بذاِت خود حاضر نہیں ہوتے۔ 
 
 

 
 
 

 مجھے آج یہ ہدایات موصول ہوئیں۔

 سمجھتی ہوں۔/میں ترجمہ کیا گیا اور میں یہ مواد سمجھتااردو  ان ہدایات کا آج
 
 
 

............................................ ........................................................................................ 
 قانونی نمائندے کے دستخط/درخواست گزار تاریخ مقام


