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ਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟ
ਅਤੇ ਯੂਰੋਡੈਕ
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਫਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਫਿਣ ਿਾਲੇ ਤੀਜੇ-ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਨਾਗਫਰਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਰਫਿਤ ਫਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਅਫਿਫਨਯਮ (EU) ਨੰਬਰ 
603/2013 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਫਲਨ ਰਾਜ ਫਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਰਫਿ ਰਿ ੇਿ ੋ1), ਅਫਿਕਾਰੀ ਤੁਿਾਡ ੇਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟ 
ਲੈ ਸਕਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਯੂਰੋਡੈਕ’ ਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟ ਡੇਟਾਬੇਸ ਫਿੱਚ ਿਾਰਿਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਦਾ 
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ ਕਰਨਾ ਿ ੈਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ੍ ਨਾਿ ਲਈ ੍ ਫਿਲਾਂ ਿੀ ਅ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਤੁਿਾਡ ੇਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਯੂਰੋਡੈਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਫਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ੍ ਫਿਲਾਂ ਿੀ 
ਫਕਸ ੇਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਫਿੱਚ ੍ਨਾਿ ਲਈ ਅ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਫਿੱਚ ਿਾ੍ਸ ਜਾ ਸਕਦ ੇਿੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡ ੇਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟ ਘਟੀਆ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੇ ਿੁੰ ਦ ੇਿਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਫਕਉਂਫਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆ੍ਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ੍ ੁਜਾਇਆ ਿ,ੈ ਤਿੁਾਡ ੇਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟ ਫਨਰੰਤਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਰੋਡੈਕ ਇੱਕ ਯੂਰ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਫਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਫਜਸ ਨੰੂ eu-LISA ਫਕਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡ ੇਡੇਟੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਿੇਲ ਫਨਰਿਾਫਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੇਿਲ ਯੂਰੋਡੈਕ 
ਸੈਂਟਰਲ ਫਸਸਟਮ ਤੁਿਾਡ ੇਡੇਟੇ ਨੰੂ ੍ ਰਾ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਭਫਿੱਖ ਫਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸ ੇਿੋਰ ਡਬਫਲਨ ਰਾਜ 
ਫਿੱਚ ਆ੍ਣੀ ੍ ਨਾਿ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਿਾਇਲ ਕਰਦ ੇਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਫਿੰਗਰਫ੍ਰੰ ਟਾਂ ਨੰੂ ਯੂਰੋਡੈਕ ਫਿੱਚ ਿਾਰਿਰਡ 
ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਯੂਰੋਡੈਕ ਫਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਡੇਟੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਡਬਫਲਨ ਰਾਜਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਿਤ ਨਾ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

 1) ੍ੂਰੀ ਯੂਰ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਿਤ (ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬਲਗਾੜੀਆ, ਕਰਸ਼ੋੀਆ, 

ਸਾਈ੍ਰਸ, ਚੇਕ ਫਰ੍ਬਫਲਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਿਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਗਰੀਸ, ਿੰਗਰੀ, 
ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਲੈਟਫਿਆ, ਫਲਥੁਆਨੀਆ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਮਾਲਟਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ੍ੋਲੈਂਡ, 

੍ੁਰਤਗਾਲ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਿਾਕੀਆ, ਸਲੋਿੈਨੀਆ, ਸ੍ੇਨ, ਸਿੀਡਨ, ਯੂਨਾਈਫਟਡ ਫਕੰਗਡਮ) 

ਅਤੇ ਡਬਫਲਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ‘ਸੰਬੰਫਿਤ’ ਦੇਸ਼ (ਨਾਰਿ,ੇ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਫਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ 
ਫਲਚੈਂਸਟੀਨ)।

ਸੰ੍ਰਕ ਲਈ ਿੇਰਿੇ

ਫਰਫਿਉਜੀ ਅਥਾਫਰਟੀ ਦਾ ੍ਤਾ ਅਤੇ ਿੇਰਿੇ
Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
ਟੈਲੀਿੋਨ: +49 (0)911 943 0
ਿੈਕਸ: +49 (0)911 943 10000
ਈਮੇਲ: service@bamf.bund.de

ਯੂਰੋਡੈਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦਾ ੍ਤਾ ਅਤੇ ਿੇਰਿੇ
Bundeskriminalamt (BKA)
65173 Wiesbaden
ਟੈਲੀਿੋਨ: +49 (0)611 55 0
ਿੈਕਸ: +49 (0)611 55 12141
www.bka.de

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਫਿਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੰਦਿੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈਫਕ ਤੁਸੀਂ 
ਫਕਸ ੇਿੋਰ ਰਾਜ ਫਿੱਚ ੍ਨਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਅ੍ਲਾਈ 
ਕੀਤਾ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਫਕ ਕੋਈ ਿੋਰ ਰਾਜ 
ਉਸ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਜੰਮੇਿਾਰ ਿ ੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਗਲੀ ੍ਰਫਕਫਰਆ 
ਅਤੇ ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਅਫਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫਕਿੇਂ 
੍ਰਭਾਫਿਤ ਕਰਦੀ ਿ ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਫਿਸਫਤਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
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ਡਬਫਲਨ ੍ਰਫਕਫਰਆ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ੍ਨਾਿ ਮੰਗਣ ਿਾਫਲਆ ਂ ਲਈ 
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EU) ਨੰਬਰ 604/2013 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ

“ਮੈਂ ਡਬਫਲਨ ੍ਰਫਕਫਰਆ ਫਿੱਚ 
ਿਾਂ - ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿੈ?”
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