
عالقائی کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے

*

آپ اس فیصلے کے خالف 15 دنوں کے اندر اپیل کر سکتے ہیں۔

 پناه گزین کی
حیثیت

 ذیلی تحفظ
کی حیثیت

 خصوصی تحفظ
کی اجازت

 آپ کو بین االقوامی
 تحفظ حاصل نہیں

ہو سکتا
 طبی عالج کی

اجازت

*

 آپ اپنے طور پر رہنے کے
 لیے گھر تالش کر سکتے ہیں،

 یہاں تک کہ کسی دوست یا
خاندان کے رکن کے ساتھ
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 بین االقوامی تحفظ کے لیے ایک نئی درخواست
جمع کروائیں (دوباره)

 کیا عالقائی کمیشن نے بین االقوامی تحفظ
 کے لیے آپ کی درخواست کو قطعی

طور پر مسترد کر دیا ہے؟

 کیا آپ کے پاس کوئی نیا عنصر ہے جس کا
آپ عالقائی کمیشن سے جائزه لینا چاہتے ہیں؟
 مثالیں: آپ کے ملک یا آپ کی زندگی میں حاالت میں)

(تبدیلی یا دکھانے کے لیے نئی دستاویزات

 آپ پولیس ہیڈ کوارڻر کو بین االقوامی تحفظ کے
لیے ایک نئی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔

 کمیشن آپ کو سننے کا
 فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو

بالیا جائے گا۔

 کمیشن آپ کی بات نہ
 سننے کا فیصلہ کرتا ہے

(ناقابل قبول سوال)

 پولیس ہیڈ کوارڻر درخواست عالقائی کمیشن
کو بھیجتا ہے۔

 دنوں کے اندر عالقائی کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ آیا آپ کی
 کہانی سننی ہے یا نہیں۔5

جب آپ انتظار کرتے ہیں تو آپ کہاں ره سکتے ہیں؟

 آپ کو استقبالیہ مرکز میں
میزبانی کی جا سکتی ہے۔

 توجہ! اگر آپ استقبالیہ
 مرکز چھوڑنے کا فیصلہ

کرتے ہیں۔

 آپ کو فوری طور پر
 پولیس ہیڈ کوارڻر کو اس

 گھر کا پتہ بتانا چاہیے
جہاں آپ رہتے ہیں۔

 استقبالیہ مرکز آپریڻر آپ کو
 بتاتا ہے جس دن آپ کو

 عالقائی کمیشن میں جانے کی
ضرورت ہے۔

 اپنی کہانی سنانے کے لیے
 عالقائی کمیشن کے پاس

جائیں۔

 استقبالیہ مرکز آپریڻر آپ کو
 بتاتا ہے جس دن آپ کو

 عالقائی کمیشن میں جانے کی
ضرورت ہے۔


