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 " هیں واپظ خبًے عے خوفضدٍ ہوں"
پٌبٍ، خالوطٌی کی هولوفی اوس ایزا دہی کے خالف کٌوًشي کے 

 ثبسے هیں ایک سہٌوبء کتبثچہ
“I’m Afraid to Go Back”  

A Guide to Asylum, Withholding of Removal, 
and the Convention Against Torture 

(Urdu) 
 

 

اى یہ ؼہٌوبء کتبثچہ فلوؼًف تبؼکیي وطي اوؼ هہبخؽیي کے زموق کے پؽاخیکٹ کے ػولے کی خبًت قے تیبؼ اوؼ تدعیع کیب گیب اوؼ ایؽیؿوًب هیں 

 اـ  تبؼکیي وطي زؽاقتیوں کے لئے تسؽیؽ کیب گیب ہے خو اپٌی خالوطٌی کی ػعالتی کبؼوائی هیں اپٌی خبًت قے ضوظ اپٌی ًوبئٌعگی کؽ ؼہے ہیں۔

فلوؼًف پؽاخیکٹ ایک غیؽ هٌبفغ ثطم لبًوًی   کتبثچے کب همًع لبًوًی ههوؼٍ فؽاہن کؽًب یب لبًوًی ههبوؼت کے لئے هتجبظل پیم کؽًب ًہیں ہے۔

یہ کتبثچہ کبپی ؼائٹ کے تست   ضعهبت کی تٌظین ہے اوؼ ایؽیؿوًب هیں تبؼکیي وطي زؽاقتیوں کے لئے اپٌی ضعهبت کے لئے هؼبوضہ ًہیں لیتی۔

ہوبؼے توبم   هسفوظ کؽظٍ ہے تبہن اقے هلک ثھؽ هیں ًبظاؼ تبؼکیي وطي کی هعظ کؽًے کے لئے وقیغ پیوبًے پؽ تمكین اوؼ نیئؽ کیب خب قکتب ہے۔

اگؽ آپ اـ کتبثچے هیں قے هؼلوهبت کو اپٌی   پؽ ظقتیبة ہیں۔ www.firrp.orgؼہٌوبء کتبثچے ڈاؤى لوڈ کؽًے کے لئے ہوبؼی ویت قبئیٹ 

 انبػت هیں اقتؼوبل کؽتے ہیں، تو ہن اؾؼاٍ کؽم آپ قے گؿاؼل کؽتے ہیں کہ آپ فلوؼًف پؽاخیکٹ کب زوالہ ظیں ۔

  

http://www.firrp.org/
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 پٌبٍ، خالوطٌی کی هولوفی اوس ایزا دہی کے خالف کٌوًشي کیب ہیں؟: ۔ تعبسف1
(1. Introduction: What are Asylum, Withholding of 

Removal, and the Convention Against Torture?) 
 

ہبئے هتسعٍ ًے ایكے لوگوں کی هعظ کؽًے کے لئے لواًیي  ؼیبقت

ثٌبئے ہیں خو اپٌے آثبئی هوبلک کو واپف خبًے قے ضوفؿظٍ ہیں 

پہٌچب قکتی ہے۔ یہ لواًیي  کیوًکہ اى کی زکوهت اى کو ضؽؼ

 هطتًؽا 
 ٍپٌب 
  خالوطٌی کی هولوفی 
  ایػا ظہی کے ضالف کٌوًهي، یب"CAT " کہالتے ہیں؟ 

 
یہ ؼہٌوبء کتبثچہ آپ کو اى لواًیي کے ثٌیبظی زمبئك کے ثبؼے هیں 

ثتبئے گب اوؼ وضبزت کؽے گب کہ اپٌی خال وطٌی کو ؼوکٌے کے لئے 

آپ اى لواًیي کو کیكے اقتؼوبل کؽ قکتے ہیں۔ ہن ظؼضواقت ظیٌے کے 

طؽیمے اوؼ ایک هضجوط کیف کے لئے آپ کو کف لكن کی نہبظت 

 یں ثھی ثبت کؽیں گے۔  ظؼکبؼ ہو گی، کے ثبؼے ه
 

 کیب ہے؟" پٌبٍ"الف۔ 

(a. What is “Asylum?”) 
 

" پٌبٍ"اپٌی خالوطٌی کو ؼوکٌے اوؼ ایک پٌبٍ گؿیي ثٌٌے کب ایک طؽیمہ ہے۔ اگؽ آپ " پٌبٍ"

زبيل کؽًے هیں کبهیبة ہو خبتے ہیں، تو آپ کے پبـ ؼیبقت ہبئے هتسعٍ هیں آضؽکبؼ هكتمل 

اپٌی نؽیک زیبت /ؼہبئهی ثٌٌے کب هولغ ثھی هوخوظ ہوتب ہے۔ اگؽ آپ اپٌی ظؼضواقت هیں اپٌے

و نبهل کؽتے ہیں، تو اى کے پبـ ثھی آپ کے غؼیؼے پٌبٍ گؿیي اوؼ هكتمل ؼہبئهی یب ثچوں ک

زبيل کؽًے کب کیف خیتٌے کے لئے، آپ کو ظبہؽ کؽًب ہو گب " پٌبٍ"ثٌٌے کب هولغ هوخوظ ہو گب۔ 

کہ کن اؾ کن ظـ فیًع اهکبى ہے کہ آپ کے آثبئی 

 هلک هیں زکوهت آپ کو ضؽؼ پہٌچبئے گی۔   
  

وخوظ چبؼٹ پؽ ایک ًظؽ ڈالیں۔ قؽش ثبئیں خبًت ه

کے همعهبت کے لئے ظؼکبؼ ضؽؼ " پٌبٍ"زًہ 

ظوقؽے %. 01: کے اهکبى کو ظبہؽ کؽتب ہے

لفظوں هیں، آپ کو ظبہؽ کؽًب ہو گب کہ اـ ثبت کب 

نعیع اهکبى ہے کہ آپ کو ًمًبں پہٌچبیب خبئے گب، 

تبہن آپ کو ظبہؽ کؽًے کی ضؽوؼت ًہیں کہ ایكب 

  و گب۔یمیٌی طوؼ پؽ ہ
 

 

پناہ، 
ضرر کا 
امکان، 

10% 

پناہ، 
ضرر نہ 
ہونے کا 
امکان،

90% 

 پناہ

 ضرر کا امکان

ضرر نہ ہونے 
 کا امکان
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 :کے لئے کوئی همذهہ خیتٌے کے لئے دوعشے اہن لواصهبت یہ ہیں" پٌبٍ"
 

  آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ اپٌے آثبئی

هلک هیں ضشس خظ کب آپ عبهٌب کشیں 

اًتہبئی عٌگیي  ،گے یب عبهٌب کیب ہے

اـ ضؽؼ کے لئے لبًوًی ايطالذ  ہے۔

ہے۔ قٌگیي ضؽؼ هیں هبؼ " ایػاؼقبًی"

پیٹ، اغوا کیب خبًب، ظھوکی ظًیب یب لتل کیب 

خبًب نبهل ہے، یب ضبًعاى کے پہلے قے 

ایكے اؼکبى ہوں، خي کو اـ طؽذ 

ضؽؼ پہٌچبیب گیب ہو۔  آپ کو اـ ضؽؼ 

 کب ثجوت زبيل کؽًب ہوگب۔
 

  حکوهت یب آپ کو ظبہش کشًب ہوگب کہ خود

ایغے لوگ خي کو حکوهت کٌٹشول ًہیں 

کشتی یب کش عکتی آپ کو ضشس پہٌچبئیں 

زکوهت هیں پولیف، فوج یب کوئی  گے۔

ػہعیعاؼ خو اپٌی هالؾهت کی زیثیت هیں آپ کو ضؽؼ پہٌچب ؼہب ہو نبهل ہیں۔ آپ کو یہ 

ًہیں کؽ ثھی ظبہؽ کؽًب ہو گب کہ زکوهت آپ کو ضؽؼ پہٌچبًے والے لوگوں کو کٌٹؽول 

قکتی یب ًہیں کؽتی۔ هثبل کے طوؼ پؽ، آپ یہ ظبہؽ کؽًے کے لبثل ہو قکتے ہیں کہ آپ 

ًے ضؽؼ کی اطالع پولیف کو ظی اوؼ اًہوں ًے آپ کی هعظ کؽًے کے لئے کچھ ًہیں 

 کیب۔
 

  آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ یہ لوگ آپ کو آپ کی ًغل، هزہت، لوهیت، عیبعی سائے یب

هثبل کے هیں سکٌیت کی ثٌبء پش ضشس پہٌچب سہے ہیں۔ " گشوٍهخظوص عوبخی "کغی 

آپ کو ظبہش کشًب ہو گب طوؼ، یہ کبفی ًہیں کہ کكی پولیف ػہعیعاؼ ًے آپ کو پیٹب۔ 

هخظوص "پولیظ عہذیذاس ًے آپ کی ًغل، هزہت، لوهیت، عیبعی سائے یب کغی 

  هیں سکٌیت کی ثٌبء پش ایغب کیب۔" عوبخی گشوٍ
 

 
کے لئے آہغتہ ہوتے ہیں۔ آپ عوچ سہے ہوں آئیے ایک هٌٹ 

یہ ایكے گؽوٍ  "ایک هخظوص عوبخی گشوٍ کیب ہے؟"گے کہ 

کو ثیبى کؽًے کی لبًوًی ايطالذ ہے خو آپ کے آثبئی هلک 

هیں تكلین نعٍ ہے۔ اؼکبى هیں ایكی ههتؽکہ چیؿیں ہوًی چبہیں 

 خي کو وٍ تجعیل ًہیں کؽ قکتے۔ 
 

  اپٌے آثبئی هلک کے کغی اوس حظے هیں هٌتمل ہوًے آپ کو ظبہش کشًب ہو گب کہ آپ

گی کہ آیب آپ /خح یہ خبًٌب چبہے گبکے لبثل ًہیں ہوں گے خہبں آپ هحفوظ ہو عکیں۔ 

هٌتمل اوؼ اى لوگوں قے ثچ قکتے تھے خو آپ کو ضؽؼ پہٌچبًب چبہتے ہوں۔ اى 
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وول وخوہبت کے ثبؼے هیں ضیبل کؽیں کہ آپ کیوں هٌتمل ًہیں ہو قکتے تھے، ثه

 الگت، خہبں آپ کب ضبًعاى ؼہتب ہے اوؼ خہبں آپ کوئی هالؾهت زبيل کؽ قکتے تھے۔
 

  کے لئے " پٌبٍ"آپ کو سیبعت ہبئے هتحذٍ هیں داخل ہوًے کے ایک عبل کے اًذس

آپ یہ ظبہؽ کؽًے کی ثھی کونم کؽ قکتے ہیں کہ ؼیبقت دسخواعت دیٌی چبہیے۔ 

اًعؼ آپ کے لئے ظؼضواقت ظیٌب ًبهوکي  ہبئے هتسعٍ هیں ظاضل ہوًے کے ایک قبل کے

 تھب۔ نبیع آپ ثیوبؼ تھے یب آپ کے آثبئی هلک هیں زبالت زبل ہی هیں تجعیل ہوئے ہیں۔
 

  اگؽ آپ کو خال آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ آپ کو هبضی هیں خال وطي ًہیں کیب گیب تھب۔

یبظ ؼکھیں، )۔ کے لئے ظؼضواقت ًہیں ظے قکیں گے" پٌبٍ"وطي کیب گیب تھب، تو آپ 

 ( ؼضبکبؼاًہ ؼواًگیبں خال وطٌیوں قے هطتلف ہیں۔
 

  کچھ فوخعاؼی آپ کو ظبہش کشًب ہو گب کہ آپ ًے عٌگیي خشم کب استکبة ًہیں کیب ہوا۔

کے لئے آپ کی ظؼضواقت کو پیچیعٍ یب آپ کے لئے ظؼضواقت ظیٌب " پٌبٍ"قؿائیں 

 ًبهوکي ثٌب قکتی ہیں۔ 
 

 کیب ہے؟" خالوطٌی کی هولوفی"ة۔ 

(b. What is “Withholding of Removal?”) 
 

خیكی ہوتی ہے۔ آپ کو پھؽ ثھی خح پؽ ظبہؽ کؽًب ہوگب کہ آپ کو " پٌبٍ"خالوطٌی کی هولوفی 

هٌعؼخہ ثبال اى ہی پبًچ وخوہبت هیں قے ایک وخہ قے قٌگیي ضؽؼ کب ضطؽٍ الزك ہے، اگؽ 

ے کہ ضؽؼ کب ضطؽٍ خكے آپ کو ظبہؽ کؽًب آپ اپٌے آثبئی هلک واپف خبتے ہیں۔ ثڑا فؽق یہ ہ

اـ ثبت کب ًہ "کے ضطؽے قے ثہت ؾیبظٍ ہوتب ہے۔ آپ کو ظبہؽ کؽًب ہو گب کہ " پٌبٍ"ہو گب 

کہ آپ کے آثبئی هلک هیں آپ کو ضؽؼ پہٌچبیب خبئے گب۔ " ہوًے قے ہوًے کب ؾیبظٍ اهکبى ہے

حکوهت آپ کو ضشس پہٌچبئے  فیظذ اهکبى ہے کہ 51اط کب هطلت ہے کہ اط ثبت کب کن اص کن 

  گی۔
 

ثبئیں خبًت هوخوظ چبؼٹ پؽ ایک ًظؽ  

ڈالیں۔ قؽش زًہ ضؽؼ کے ضطؽے کو 

ظبہؽ کؽتب ہے خو آپ کو خح کے قبهٌے 

کی " پٌبٍ"ثبثت کؽًب ہے۔ یہبں قؽش زًہ 

ظؼضواقت کے همبثلے هیں ثہت ؾیبظٍ ثڑا 

فیًع اـ کب هطلت ہے کہ آپ  10 --ہے 

ہو گب کہ آپ کو آپ کو خح کو ظبہؽ کؽًب 

کے آثبئی هلک هیں اهکبًی طوؼ پؽ ضؽؼ 

 پہٌچبیب خبئے گب۔
 

 خیكے ہوتے ہیں۔" پٌبٍ"خالوطٌی کی هولوفی کی کچھ لواؾهبت 
 

جالوطنی 
کی موقوفی 

ضرر نہ , 
ہونے کا 

, امکان
49% 

جالوطنی 
کی موقوفی 

ضرر کا , 
,  خطرہ

51% 

 "جالوطنی کی موقوفی"

ضرر نہ ہونے کا 
 امکان

 ضرر کا خطرہ
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  آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ اط ثبت کب خطشٍ ہے کہ آپ کے آثبئی هلک هیں حکوهت کی

کے لئے " کی هولوفی خالوطٌی"یبظ ؼکھیں، خبًت عے آپ کو ضشس پہٌچبیب خبئے گب۔ 

 فیًع اهکبى ہوًب چبہیے۔ 10یب " ًہ ہوًے قے ہوًے کب ؾیبظٍ اهکبى"یہ ضطؽٍ 
 

  آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ اپٌے آثبئی هلک هیں ضشس خظ کب آپ عبهٌب کشیں گے یب

ہے۔ " ایػاؼقبًی"اـ ضؽؼ کے لئے لبًوًی ايطالذ  عبهٌب کیب ہے، اًتہبئی عٌگیي ہے۔

ؼ پیٹ، خیل هیں ڈالٌب، اغوا کیب خبًب، ظھوکی ظًیب یب لتل کیب خبًب قٌگیي ضؽؼ هیں هب

نبهل ہے، یب ضبًعاى کے پہلے قے ایكے اؼکبى ہوں، خي کو اـ طؽذ ضؽؼ پہٌچبیب گیب 

 ہو۔ آپ کو اـ ضؽؼ کب ثجوت زبيل کؽًب ہوگب۔
 

  آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ حکوهت آپ کو آپ کی ًغل، هزہت، لوهیت، عیبعی سائے یب

پھؽ، یہ هیں سکٌیت کی ثٌبء پش ضشس پہٌچب سہی ہے۔ " هخظوص عوبخی گشوٍ"کغی 

آپ کو ظبہش کشًب ہو گب پولیظ عہذیذاس کبفی ًہیں کہ کكی پولیف ػہعیعاؼ ًے آپ کو پیٹب۔ 

هیں " هخظوص عوبخی گشوٍ"ًے آپ کی ًغل، هزہت، لوهیت، عیبعی سائے یب کغی 

 سکٌیت کی ثٌبء پش ایغب کیب۔ 

 

 :ہیں هوخوظ ثڑے فشقکے ظؼهیبى کچھ " خالوطٌی کی هولوفی"اوؼ " پٌبٍ"تبہن، 

 
کے رسیعے هغتمل سہبئش " خالوطٌی کی هولوفی"آپ 

 حبطل کشًے کے لبثل ًہیں ہوں گے۔( گشیي کبسڈ)
کے لئے همعهہ خیتٌے کب يؽف " خالوطٌی کی هولوفی"

هطلت یہ ہے کہ اهؽیکی زکوهت آپ کو واپف آپ کے 

لک کو ًہیں ثھیدے گی۔ اگؽ کوئی اوؼ هلک ہے آثبئی ه

آپ کو  ICEخو آپ کو لجول کؽًے پؽ ؼضبهٌع ہو، تو 

  وہبں ثھیدٌے کی کونم کؽ قکتی ہے۔
 

  حبطل " خالوطٌی کی هولوفی"آپ اپٌی دسخواعت کے رسیعے اپٌے خبًذاى کے لئے

ٌب کے لئے اپ" خالوطٌی کی هولوفی"اگؽ آپ کشًے کی دسخواعت ًہیں دے عکتے۔ 

 کؽیں گے۔ ًہیں همعهہ خیت خبتے ہیں، تو آپ کے ضبًعاى کے اؼکبى یہ زیثیت زبيل 
 

کے لئے دسخواعت دے عکتے " خالوطٌی کی هولوفی"آپ 

ہیں اگشچہ آپ کے سیبعت ہبئے هتحذٍ هیں داخل ہوًے کے 

قے هطتلف " پٌبٍ"یہ ثعذ ایک عے صائذ عبل ہو چکے ہوں۔ 

ہے کہ آپ ًے ؼیبقت ہبئے ہے، خہبں آپ کو ظبہؽ کؽًب ہوتب 

هتسعٍ هیں ظاضل ہوًے کے ایک قبل کے اًعؼ ظؼضواقت ظی 

 ہے۔
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  کے لئے دسخواعت دے عکتے ہیں، اگشچہ آپ کو اط " خالوطٌی کی هولوفی"آپ

 عے پہلے خالوطٌی کب حکن هال ہو۔
 

  کے لئے دسخواعت دے عکتے ہیں، اگشچہ آپ " خالوطٌی کی هولوفی" ثغباولبتآپ

زمیمی طوؼ پؽ قٌگیي فوخعاؼی قؿائیں آپ کو هیں هلوث ہوًے کب سیکبسڈ ہو۔ کب خشائن 

 ظؼضواقت ظیٌے قے ؼوک قکتی ہیں۔ 
 

 کیب ہے؟" CAT"د۔ ایزا دہی کے خالف کٌوًشي، یب 

(c. What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 
 

لئے، آپ کو ظبہؽ کؽًب ہو گب کہ کب همعهہ خیتٌے کے " CAT"ایػا ظہی کے ضالف کٌوًهي، یب 

کہ آپ کے آثبئی هلک هیں خکوهت آپ کو " اـ ثبت کب ًہ ہوًے قے ہوًے کب ؾیبظٍ اهکبى ہے"

 ایػا یب لتل کؽے گی۔
 

 خیكب ہوتب ہے۔" پٌبٍ"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"همعهہ " CAT"کچھ اًعاؾ هیں، 
 

  آپ کو ظبہش کشًب چبہیے کہ حکوهت آپ کو ایزا یب لتل کشے گی یب یہ کہ حکوهت اط

آپ ثبت کو ًظشاًذاص کشے گی اگش کوئی اوس آپ کو ایزا یب لتل کشًے کی کوشش کشے۔ 

 -کو ظبہؽ کؽًب ہوگب کہ وٍ نطى خو ضؽؼ پہٌچبئے گب ایک زکوهتی ػہعیعاؼ ہے 

ػہعیعاؼ کے طوؼ پؽ کبم کؽتب ہو۔ آپ یہ ثھی کوئی ثھی خو پولیف، فوج هیں ہو یب ایک 

ظبہؽ کؽ قکتے ہیں کہ زکوهت ًظؽاًعاؾ کؽے گی اگؽ لوگ آپ کو ضؽؼ پہٌچبًب 

 چبہیں۔
 

  فیًع اهکبى  10هیں ہوتب ہے، آپ کو ایػا ؼقبًی کے " خالوطٌی کی هولوفی"خكب کہ

 "ہے۔ ایكب ہوًے کب اهکبى ًہ ہوًے قے ؾیبظٍ"کو ثبثت کؽًب ہو گب، یب یہ کہ 
 

  فوخعاؼی قؿائیں اـ کو هتبثؽ کؽ قکتی ہیں کہ آیب"CAT " کے لئے ظؼضواقت ظے

کے " CAT"قکتے ہیں یب ًہیں۔ اگؽ آپ کی کوئی قٌگیي هدؽهبًہ ؼیکبؼڈ ہوا، تو آپ 

کہتے ہیں کے لئے ظؼضواقت ظیٌے کے " خالوطٌی کب التوا"يؽف ایک زًے خكے 

 اہل ہو قکتے ہیں۔ 
 

 قے هطتلف ہوتب ہے۔" پٌبٍ"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"همعهہ " CAT"کچھ اًعاؾ هیں، 
 

 آپ کو ظبہش کشًب ہو گب کہ آپ کو ًہ طشف ضشس ثلکہ ایزا سعبًی کب شکبس ثٌبیب خبئے گب۔ 
ایػا ؼقبًی کب هطلت ہے کہ کوئی نطى کوئی کبم 

کؽًے یب قؿا ظیٌے کے لئے آپ کو کوئی ضوفٌبک 

 غہٌی یب خكوبًی تکلیف پہٌچبئے۔ 
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  کی يوؼت هیں ہے، " خالوطٌی کی هولوفی"خیكب کہ"CAT " کب همعهہ خیتٌے کب یہ

هطلت ًہیں ہے کہ آپ کو هكتمل ؼہبئم زبيل ہو گی۔ یہ هسض اـ کی ضوبًت ہے کہ 

ICE  آپ کو واپف آپ کے آثبئی هلک ًہیں ثھیدے گی۔ اگؽ کوئی اوؼ هلک ہے خو آپ

کونم کؽ قکتی ہے۔ یہ ثھی کہ، اگؽ آپ کو وہبں ثھیدٌے کی  ICEکو لجول کؽے، تو 

ظیب خبتب ہے اوؼ آپ کے هلک هیں زبالت " خال وطٌی قے التوا"کے تست  CATآپ کو 

 ثؼع هیں آپ کو واپف ثھیدٌے کی کونم کؽ قکتی ہے۔ ICEتجعیل ہوتے ہیں، 
 

 کہ آپ کی ًغل، هزہت، لوهیت، عیبعی سائے یب  ًہیں آپ کو ظبہش کشًے کی ضشوست

هیں سکٌیت کی ثٌبء پش آپ کو ایزا سعبًی کب شکبس ثٌبیب " بخی گشوٍهخظوص عو"کغی 

آپ کو ثبثت کؽًب ہو گب کہ آپ کكی زکوهتی ػہعیعاؼ کی خبًت قے ایػا  خب عکتب ہے۔

ؼقبًی کب نکبؼ ثٌبیب خبئے گب، لیکي آپ کو یہ ظبہؽ کؽًے کی ضؽوؼت ًہیں کہ وٍ 

 نطى کیوں ایكب کؽے گب۔
 

 

کے " ایزا دہی کے خالف کٌوًشي"اوس " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"۔ هیں 2

 عکتی ہوں؟/لئے کیغے دسخواعت دے عکتب

(2. How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of 
Removal,” or the “Convention Against Torture?”) 

 
 الف۔ آپ کی پہلی عذالتی عوبعت

(a. Your first court hearings) 
 
پہلے، آئیے ہن اهیگؽیهي ػعالت کے ثٌیبظی زمبئك کے ثبؼے هیں ثبت کؽیں۔ اگؽ آپ ػعالت کے 

اهیگؽیهي لبًوى پیچیعٍ ہے، زتی کہ ! زوالے قے الدھي هسكوـ کؽیں، تو آپ اکیلے ًہیں ہیں

وکالء کے لئے ثھی۔ آئیے ہن هؼلوم کؽیں کہ ػعالت هیں کوى خب ؼہب ہے اوؼ آپ کی پہلی قوبػت 

 ب والغ ہوًے واال ہے۔ هیں کی
 

 
گی اوؼ وٍ آپ قے قواالت /خح کوؽٍ ػعالت کے قبهٌے ہو گب

گی۔ اـ ًے ثبئیں خبًت هوخوظ نطى کی طؽذ /کؽے گب

کپڑے پہٌیں ہوں گے۔ خح آپ کے همعهے کب فیًلہ قٌبئے 

گی، اـ وخہ قے ثب اظة، نبئكتہ اوؼ هكتؼع ہوًب ضؽوؼی /گب

 ہے۔ 
 
 
 

  ۔ خت آپ ػعالت هیں خبئیں گے تو (اٹبؼًی)ایک زکوهتی وکیلICE  کی ًوبئٌعگی کؽًے

کہتے ہیں۔ اـ کب کبم اهیگؽیهي ( اٹبؼًی)واال ایک وکیل وہبں ہو گب۔ اقے زکوهتی وکیل 

 لواًیي کو ًبفػ کؽًب ہے، خف کب ًتیدہ آپ کے ضالف خال وطٌی کب زکن زبيل کؽًب ہے۔ 
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 ًایک   -- گؽیؿی ًہیں ثولتے تو پؽیهبى ہوًے کی ضؽوؼت ًہیںایک  تؽخوبى۔ اگؽ آپ ا

تؽخوبى ثػات ضوظ یب ثػؼیؼہ فوى ظقتیبة ہو گب۔ هسض یہ یمیٌی ثٌبئیں کہ آپ ايؽاؼ 

کو ثتبتے ہیں کہ آپ اًگؽیؿی اچھی طؽذ ثول یب قودھ ًہیں قکتے اوؼ  IJکؽتے اوؼ 

 آپ کو  تؽخوبى کی ضؽوؼت ہے۔
 

گی کہ آیب آپ کو /و خح آپ قے پوچھے گبخت آپ ػعالت خبتے ہیں، ت

وکیل زبيل کؽًے کے لئے ولت ظؼکبؼ ہے۔ تبہن، اهیگؽیهي ػعالت 

هیں کوئی قؽکبؼی وکیل اوؼ تمؽیجب کوئی هفت وکالء ًہیں ہوتے۔ اـ 

ؼہی ہے کہ آپ /وخہ قے، خح آپ قے زمیمت هیں پوچھٌب چبٍ ؼہب

  ے ہیں۔اپٌی خیت ضؽچ قے کكی وکیل کی ضعهت زبيل کؽًب چبہت
 
 

گی اوؼ آپ قے /پھؽ، خح آپ کی فبئل پؽ ایک ًظؽ ڈالے گب

گی کہ آیب آپ اپٌے ضالف الؿاهبت کو لجول یب ؼظ کؽتے ہیں۔ اـ کب هطلت /پوچھے گب

چبہتی ہے کہ آیب آپ زکوهت کو هدجوؼ کؽًب چبہتے ہیں کہ وٍ /ہے کہ خح خبًٌب چبہتب

کہتی ہے کہ آپ کو /وکیل کہتبآپ کے ضالف الؿاهبت کو ثبثت کؽے۔ اگؽ زکوهتی 

فوخعاؼی قؿاؤں کی وخہ قے واپف ثھیدب خبًب چبہیے، تو اـ کو آپ کے ضالف 

  الؿاهبت کو ثبثت کؽًے پؽ هدجوؼ کؽًب ایک اہن لعم ہو قکتب ہے۔
 

اپٌے ضالف الؿاهبت کو کیكے ؼظ کؽًب چبہیے کے ثبؼے هیں هؿیع خبًٌے کے لئے، 

اخیکٹ کب ؼہٌوبء کتبثچہ پڑھیں۔ کچھ الكبم کی فوخعاؼی اـ ػٌواى کے ثبؼے هیں فلوؼًف پؽ

کے لئے ظؼضواقت ظیٌے کو " CAT"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی،"، "پٌبٍ"قؿائیں آپ کے لئے 

ًبهوکي ثٌبتی ہیں، اـ وخہ قے اپٌے خؽائن کے ؼیکبؼڈ کے ثبؼے هیں کوئی اػتؽاف کؽًے 

 قے لجل هستبط ؼہٌب اًتہبئی ضؽوؼی ہے۔
 

 کے لئے اہلیت" CAT"اوس " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"ة۔ 

(b. Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 
 
اگؽ خح فیًلہ کؽتی ہے کہ آپ کے ضالف الؿاهبت هیں قے کن اؾ کن ایک يسیر ہے، وٍ پھؽ 

ثتبًب اًتہبئی اط کو آپ قے پوچھے گی کہ آیب آپ اپٌے هلک واپف خبًے قے ضوفؿظٍ ہیں۔ 

ضشوسی ہے کہ آپ اپٌے هلک واپظ خبًے عے خوفضدٍ ہیں۔ اگش آپ ایغب ًہیں کشتے، تو آپ 

کے لئے دسخواعت دیٌے کب هولع گٌوا عکتے " CAT"یب " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"

 ہیں۔ 
 

کے لئے " CAT"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"اـ ثبت کو یمیٌی ثٌبًے کے لئے کہ آپ 

کی  فبسم I-589پھؽ آپ کو  IJگی۔ /ظؼضواقت ظیٌے کے اہل ہیں، خح آپ قے قواالت کؽے گب

خالوطٌی "، "پٌبٍ"گی، خو آپ ظؼضواقت ظیٌے کے لئے اقتؼوبل کؽیں گے۔ آپ /ایک ًمل ظے گب

 کے لئے ظؼضواقت ظیٌے کے لئے وہی فبؼم اقتؼوبل کؽیں گے۔" CAT"اوؼ " کی هولوفی



 

Translated into Urdu in January 2016 
This translation was prepared by the Vera Institute for the EOIR Legal Orientation Program 

   ©FIRRP- کو تدعیع کی گئی 3102آضؽی ثبؼ هئی 

10 

 
" خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"کہتی ہے کہ آپ /سض اـ وخہ قے کہ خح کہتبیبظ ؼکھیں، ه

اـ کب هطلت ہے ! کے اہل ہیں کب هطلت یہ ًہیں کہ آپ ًے اپٌب همعهہ خیت لیب ہے" CAT"اوؼ 

کؽتی ہے کہ آپ ثٌیبظی نؽائظ کو پوؼا کؽتے ہیں اوؼ آپ کے لیے یہ ظبہؽ /کہ خح ضیبل کؽتب

ًے کب اچھب هولغ ہے کہ آپ کو ضؽؼ پہٌچبیب خبئے گب،  اگؽ آپ کؽًے کے لئے ثجوت فؽاہن کؽ

 اپٌے هلک واپف خبتے ہیں۔ 
 

 د۔ دسخواعت هکول اوس واپظ اسعبل کشًب

(c. Filling out and turning in the application) 
 

خالوطٌی کی "، "پٌبٍ"آپ کی آضؽی قوبػت قے لجل، آپ آپ 

کے لئے ظؼضواقت خوغ کؽاًے کے " CAT"اوؼ " هولوفی

قوبػت کے لئے ػعالت هیں " هبقٹؽ کیلٌڈؼ"لئے ایک اوؼ 

واپف آئیں گے۔ یہ ضؽوؼی ہے کہ آپ ظؼضواقت ُکلی طوؼ پؽ 

هکول کؽتے ہیں تبکہ خح اـ کو لجول کؽے اوؼ اپٌی توبم 

نہبظتیں پیم کؽًے کے لئے آپ کو آضؽی قوبػت کی تبؼیص 

پ کش عکتے ہیں یب اعے ثھشًے آپ اپٌی دسخواعت ٹبئظے۔ 

 !کے لئے للن اعتعوبل کش عکتے ہیں۔ پٌغل کب اعتعوبل هت کشیں
 

اـ پیکٹ کے آضؽ هیں اپٌی ظؼضواقت ثھؽًے کے طؽیمے کے ثبؼے هیں ایک ؾیبظٍ تفًیلی 

زًہ ثھی ہے۔۔ اگؽ آپ کے ظؼضواقت کے زًوں کے ثبؼے هیں قواالت ہیں، تو وہبں ایک 

دسخواعت هکول کش لی ہو، تو اط کی تیي اضبفی ًمول ثٌبئیں اوس اى کو خت آپ ًے ًظؽ ڈالیں۔ 

اپٌے ہوشاٍ عذالت هیں لیکش آئیں۔ اطل اوس ایک عذد ًمل خح کے پبط خبئے گی۔ ایک عذد ًمل 

یہ ثبت اہن، اـ وخہ قے  حکوهتی وکیل کو خبئے گی اوس آپ ایک ًمل اپٌے لئے سکھیں گے۔

 !اقے هت ثھولیں
 

آپ اپٌی ظؼضواقت خوغ کؽا ظیتے ہیں، تو خح آضؽی قوبػت کے لئے آپ کو ایک هؽتجہ خت 

گی۔ اـ قوبػت هیں، آپ زؽاقتیوں کے گؽوٍ کے ثغیؽ پیم کیے خبئیں گے۔ /تبؼیص ظے گب

قوبػت چٌع گھٌٹوں کی ہو گی۔ یہ قوبػت خح کے ؼوثؽو اپٌب هعػب پیم کؽًے کے لئے آپ کب 

 هولغ ہو گب۔
 

تیبس ( کیظ)کے لئے اپٌب همذهہ " CAT"اوس " هولوفیخالوطٌی کی "، "پٌبٍ"۔ 3

 کشًب

(3. Building Your Case for “Asylum,” 
“Withholding of Removal,” and “CAT.”) 

 

کے لئے اپٌب همعهہ " CAT"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"

تیبؼ کؽًب ثہت طؽذ قے ایک هکبى تؼویؽ کؽًے خیكب ہوتب ( کیف)

ہے۔ آپ کو يسیر اوؾاؼ، ایک اچھب هًٌوثہ اوؼ هضجوط ثٌیبظ 
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ؼکھٌے کی ضؽوؼت ہو گی۔ یہ زًہ آپ کو اپٌے توبم اوؾاؼ اوؼ هواظ کب اًتظبم کؽًے اوؼ 

 تؼویؽ نؽوع کؽًے هیں هعظ ظے گب

 

 
 هیں کیب ہے؟( ٹول ثکظ)طٌذوق هیشے اوصاس کے 

(What’s in My Toolbox?) 
 

 " الشاسًبهہ"آپ کب 

(Your “Declaration”) 
 

کے ثبؼے هیں ثبت کؽًے قے نؽوػبت کؽیں۔ الؽاؼًبهہ تسؽیؽ " الؽاؼًبهے"آئیے ہن آپ کے 

هیں آپ کی ؼوئیعاظ ہے، خو خح کو ثتبتی ہے کہ آپ اپٌے هلک واپف خبًے قے کیوں ضوفؿظٍ 

ہیں۔ ایک تسؽیؽی الؽاؼًبهہ آپ کو آپ کے آثبئی هلک هیں کیب والغ ہوا اوؼ آپ واپف خبًے قے 

ہیں کے ثبؼے هیں پوؼی ؼوئیعاظ ثیبى کؽًے کب هولغ ظیتب ہے۔ ػعالت هیں خح آپ کیوں ضوفؿظٍ 

قکتی ہے یب ہو قکتب ہے آپ هسكوـ کؽیں کہ آپ کے پبـ /قے ثہت قبؼے قواالت کؽ قکتب

ہؽ چیؿ کی وضبزت کؽًے کب هولغ ًہیں ہے۔ الؽاؼًبهہ کكی ؼکبوٹ کے ثغیؽ ہؽ چیؿ کہٌے کب، 

 آپ کب هولغ ہے۔ 
 

  آپ اپٌب  کیغے ًظش آًب چبہیے؟" شاسًبهہال"هیشا

الؽاؼًبهہ کبغػ پؽ ہبتھ قے تسؽیؽ یب اـ کو ٹبئپ کؽ کے 

پؽًٹ کؽ قکتے ہیں۔ اـ کو اتٌب تفًیلی ہوًب چبہیے کہ اـ 

هیں آپ کے همعهے کے ثبؼے هیں توبم اہن هؼلوهبت هوخوظ 

ہوں۔ اگؽ آپ قبظٍ کبغػ اقتؼوبل کؽتے ہیں، تو ہؽ يفسے پؽ 

ًوجؽ، تبؼیص اوؼ اپٌب ظقتطظ نبهل کؽیں۔ یہ ثھی کہ  اپٌب ًبم،

-Iتسؽیؽ کؽیں۔ آپ کو اقے اپٌی " الؽاؼًبهہ"قت قے اوپؽ 
 ظؼضواقت کے آضؽ هیں نبهل کؽًب چبہیے۔ 589

 
  هیں کیب ہوًب چبہیے؟” الشاسًبهے"آپ کے 

 
  اپٌے الؽاؼًبهے هیں قت قے اہن چیؿ خو ڈالٌی چبہیے وٍ قچبئی ہے۔ اگؽ عچبئی۔

اپٌے الؽاؼًبهے هیں خھوٹ لکھتے ہیں، تو هوکي ہے خح اـ کو هؼلوم کؽ لے آپ 

اوؼ آپ کی ظؼضواقت هكتؽظ کؽ ظے۔ اگؽ آپ کو کوئی تفًیل یبظ ًہیں ہے، تو اـ 

یہ "یب " هیؽی ثہتؽیي یبظظانت کے هطبثك،"طؽذ کے فمؽے اقتؼوبل کؽیں خیكے، 

 ...."لگ ثھگ والغ ہوا
 

   اوس " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"وخوہبت کہ آپ کو"CAT " کے لئے اپٌب

آپ کب کبم خح کو قودھبًب ہے کہ آپ اپٌے آثبئی هلک کو  همذهہ کیوں خیتٌب چبہیے۔

" خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"واپف خبًے قے کیوں ضوفؿظٍ ہیں اوؼ کیوں اقے 

 آپ کی ظؼضواقت هٌظوؼ کؽًی چبہیے۔ اپٌب الؽاؼًبهہ تسؽیؽ کے لئے" CAT"اوؼ 
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کؽًب نؽوع کؽًے قے پہلے ہؽ لكن کے همعهے کے لواؾهبت کے ثبؼے هیں 

قوچیں۔ یبظ ؼکھیں، آپ اپٌے ضیبالت کو هٌتظن کؽًے کے لئے اـ پیکٹ کے آضؽ 

ہویهہ اقتؼوبل " اپٌے ظػوے کے ثبؼے هیں قوچٌب"هیں ظی گئی وؼک نیٹ خكے 

 کؽ قکتے ہیں۔
 

  ضؽوؼت ہوتی ہے کہ آپ کو  خح کو قودھٌے کیختٌی هوکي ہوں، تفظیالت دیں۔

کف چیؿ کے ہوًے کب ضوف ہے۔ توضیسی الفبظ اقتؼوبل کؽًے کی کونم کؽیں۔ 

خبًتی اوؼ نبیع وٍ کجھی ثھی آپ کے هلک /خح آپ کے ثبؼے هیں کچھ ًہیں خبًتب

گئی ہوں گی۔ خت آپ اپٌی ؾًعگی هیں کكی اہن والؼے کو ثیبى کؽتے ہیں /ًہیں گئے

ولت کہ خت آپ کو ظھوکبیب، زؽاقت هیں لیب، تهعظ یب هثبل کے طوؼ پؽ، ایكب  -

آپ خح کو وٍ کچھ  -ضؽؼ پہٌچبیب گیب ہو یب یہ کہ کكی ًے آپ کو ضوفؿظٍ کیب ہو 

هسكوـ، ظکھبًب، قوًگھبًب اوؼ قٌبًب چبہتے ہیں خو کچھ آپ ًے ضوظ ظیکھب، قوًگھب 

 اوؼ قٌب ہے۔
 

اـ کتبثچے کے آضؽ هیں، آپ کو اپٌے الؽاؼًبهے کی تیبؼی هیں هعظ ظیٌے کے لئے ایک 

هطتًؽ وؼک نیٹ هلے گی۔ اـ پؽ ایک ثبؼ اپٌی ثہتؽیي کونم کؽیں، پھؽ اپٌب الؽاؼًبهہ 

 لکھٌے کی کونم کؽیں۔ 
 

 هعبوى ثجوت 
 

کچھ آپ اپٌی اہن ہے خح پؽ یہ ظبہؽ کؽًے کے لئے کہ خو  اًتہبئیظیگؽ ثجوت اکٹھے کؽًب 

اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"ظؼضواقت اوؼ الؽاؼًبهے هیں کہہ ؼہے ہیں قچ ہے۔ 

"CAT"  کے لئے ظؼضواقت ظیٌے والے ہؽ ایک نطى کب هطتلف هؼبهلہ ہوتب ہے، خو ثجوت آپ

 ًے تالل کؽًے ہیں، اى کب اًسًبؼ آپ کے اپٌے اًفؽاظی کیف پؽ ہے۔ 
 

ے کؽًب والؼی ههکل ہوتب ہے، ہن خبًتے ہیں کہ ثجوت اکٹھ

اگؽ آپ ؾیؽ زؽاقت ہوں اوؼ ظقتبویؿات کكی ظوقؽے 

هلک هیں ہوں۔ کكی ثھؽوقہ هٌع ظوقت یب ضبًعاى کے 

ؼکي کو کہیں کہ وٍ آپ کے لئے ظقتبویؿات زبيل کؽے۔ 

اط شخض کو کہیں کہ آپ کو ثجوتوں کی ًمول ثزسیعہ 

  ڈاک ثھیدے اوس اطل اپٌے پبط سکھے۔
 

ہے کہ آپ پیهگی هًٌوثہ ثٌعی کؽیں اوؼ یہ ضؽوؼی 

، "پٌبٍ"ثجوت اکٹھے کؽًب نؽوع کؽ ظیں خیكے ہی آپ 

کے لئے ظؼضواقت " CAT"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"

ظیٌب چبہتے ہیں، کب فیًلہ کؽتے ہیں۔  اـ طؽذ آپ کے 

پبـ توبم ظقتبویؿات، خو آپ کو ظؼکبؼ ہیں تالل کؽًے 

 کے لئے کبفی ولت ہو گب۔
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ں ظقتبویؿات کی کچھ هثبلیں ہیں، خو هعظگبؼ ہو قکتی ہیں۔ یبظ ؼکھیں، ثجوت کی الكبم خو غیل هی

 آپ اکٹھے کؽیں گے کب اًسًبؼ آپ کے اًفؽاظی همعهے پؽ ہے۔ 
 

 (اگؽ آپ ًے پولیف کو کكی والؼے کی اطالع ظی) پولیظ سپوسٹیں 
 (اگؽ آپ کو ضؽؼ پہٌچب اوؼ آپ کب ػالج کكی ہكپتبل یب کلیٌک هیں کیب گیب) طجی سیکبسڈ 
 اگؽ آپ کے ضبًعاى هیں کكی نطى کو اى افؽاظ کی خبًت ) پیذائش یب فوتگی کی اعٌبد

 (قے لتل کیب گیب خي قے آپ ضوفؿظٍ ہیں
 اى لوگوں کی خبًت قے خو آپ کے اُـ ظػوے کی زوبیت کؽ قکیں کہ آپ  خطوط

هلک واپف خبًے قے ضوفؿظٍ ہیں۔  کیب آپ کے ضبًعاى هیں کكی ًے آپ کو  کیوں اپٌے

ظھوکبئے خبتے ہوئے یب هبؼ کھبتے ہوئے ظیکھب؟ اگؽ ایكب ہے، تو اـ نطى کی خبًت 

 قے ضظ آپ کو اپٌب ظػوی ثبثت کؽًے هیں هعظ ظے گب۔
 هثبل کے طوؼ پؽ، آپ کی )خو آپ کی کہبًی کو ثبثت کؽًے هیں هعظ ظیں  تظبویش

تًبویؽ اى لوگوں کے قبتھ خي کو لتل کیب گیب ہے، یب آپ کی تًبویؽ ایكے گؽہوں یب 

۔ یبظ ؼکھیں آپ (قؽگؽهیوں هیں نؽکت کؽتے ہوئے خو آپ کو ضطؽے هیں ڈالتی ہوں

 کوى کوى لوگ ہیں۔  کو ثبثت کؽًے کے لبثل ہوًب چبہیے کہ تًبویؽ هیں
 اـ هكئلے کے ثبؼے هیں خو آپ کو اپٌے هلک واپف خبًے قے  اخجبسات کے هضبهیي

ضوفؿظٍ کؽتب ہے، یب اى چیؿوں کے ثبؼے هیں خو آپ کے خبًٌے والے لوگوں کے قبتھ 

 والغ ہوئی ہیں
 خیكب کہ )لوهی اوؼ ثیي االلواهی اًكبًی زموق کی تٌظیووں کی خبًت قے  سپوسٹیں

 (ؼائیٹف واچ یب ایوٌكٹی اًٹؽًیهٌلہیوهي 
 

یبظ ؼکھیں، توبم ظقتبویؿات خو آپ خوغ کؽاتے ہیں، اًگؽیؿی ؾثبى هیں ہوًے چبہیں۔ اگؽ آپ 

کكی اوؼ ؾثبى هیں ظقتبویؿات زبيل کؽتے ہیں، تو آپ اى کب تؽخوہ کؽ قکتے ہیں۔ اپٌے 

کی " تؽخوہ کی قٌع"تؽخوے کو ايل ضظ کے قبتھ ڈالیں اوؼ اـ پیکٹ کے آضؽ هیں ظیے گئے 

 ایک ظقتطظ نعٍ ًمل هٌكلک کؽیں۔ 
 

قؽوـ "خت آپ ًے اپٌے توبم ثجوت اکٹھے کؽ لیے ہوں، تو اـ پیکٹ کے آضؽ هیں ظیے گئے 

کی ایک ظقتطظ اوؼ تبؼیص نعٍ ًمل اپٌے توبم ثجوتوں کے آضؽی يفسے کے " کب قؽٹیفیکیٹ

 ول ثٌبئیں۔ قبتھ هٌكلک کؽیں۔ پھؽ اپٌے توبم ثجوتوں کی ظو ػعظ ًم
 

خیكب کہ ظؼضواقت کی يوؼت هیں تھب۔ ايل ظقتبویؿ خح کو، 

ایک ًمل زکوهتی وکیل کو خبئے گی اوؼ آپ ایک ًمل اپٌے لئے 

ؼکھیں گے۔ اگؽ آپ اپٌی آضؽی ػعالتی قوبػت قے پہلے 

ظقتبویؿات ػعالت کو ثھیدٌب چبہتے ہیں، تو اـ پؽ اپٌے ًبم اوؼ 

ؼکھیں۔ پھؽ پیکٹوں کو لفبفوں  ًوجؽ کے قبتھ ایک کووؼ نیٹ-اے

اوؼ ”To the Immigration Judge“هیں ڈالیں۔ ایک پؽ 

تسؽیؽ کؽیں۔  زؽاقتی ” To ICE Litigation“ظوقؽے پؽ 

ػولے کو کہیں کہ اًہیں ػعالت ثھدواًے کی یمیي ظہبًی کؽے یب اى 

کو  ICEکو زؽاقتی هؽکؿ کے ڈاک ڈثوں هیں ڈالیں خو ػعالت اوؼ 



 

Translated into Urdu in January 2016 
This translation was prepared by the Vera Institute for the EOIR Legal Orientation Program 

   ©FIRRP- کو تدعیع کی گئی 3102آضؽی ثبؼ هئی 

14 

 ہیں۔ثھدوائے خبتے 
 

 ۔ اپٌی حلفی شہبدت تیبس کشًب4

(4. Preparing Your Testimony) 
 

آپ کی آضؽی قوبػت هیں، آپ کے پبـ خح کو ثتبًے 

کب هولغ ہو گب کہ آپ اپٌے آثبئی هلک واپف خبًے قے 

کیوں ضوفؿظٍ ہیں اوؼ یہ کہ آپ کے ضیبل هیں آپ کو 

ؼیبقت ہبئے هتسعٍ هیں لیبم کؽًب چبہیے۔ اپٌی قوبػت 

قے پہلے کے ہفتوں هیں اپٌی نہبظت کی ههك کؽًب اہن 

اپٌی نہبظت کی ! ہوتب ہے تبکہ آپ کب ًهبًہ يسیر لگے

 :ههك کؽتے ولت اى ہعایبت کو غہي هیں ؼکھیں
 

  هطًوو وخوہبت کی ایک فہؽقت تیبس سہیں۔

تیبؼ کؽیں کہ آپ اپٌے آثبئی هلک کو واپف 

خبًے قے کیوں ضوفؿظٍ ہیں۔ اـ طؽذ کے 

هیں واپف "یب " هیؽا ضیبل ہے کہ کوئی هدھے ضؽؼ پہٌچبئے گب"ت کہیں کہ فمؽے ه

خح کو اى ًمًبًبت کی هثبلیں ظیں خي کب آپ ًے هبضی هیں " چبہتی۔/خبًب ًہیں چبہتب

قبهٌب کیب ہے اوؼ خي قے آپ ضوفؿظٍ ہیں۔ ختٌب ؾیبظٍ ہو قکے اقے اتٌب ثتبئیں۔ اًتہبئی 

اخٌجیوں قے ثبت کؽًب ثكب اولبت ههکل ہوتب غاتی ًوػیت کے تدؽثبت کے ثبؼے هیں 

ہے۔ تبہن، یہ اہن ہے کہ خح ختٌب ؾیبظٍ هوکي ہو آپ کے همعهے کے ثبؼے هیں خبى 

 اگؽچہ یہ ضوفٌبک، پؽیهبى کي، یب اـ کے ثبؼے هیں ثبت کؽًب ظؼظًبک ہو۔ ---قکے

 
 خح ہؽ ؼوؾ ثہت قبؼے  اپٌے دل کی گہشائی عے ثبت کشیں۔

لوگوں کو ظیکھتے ہیں۔ آپ هطلًبًہ اًعاؾ هیں ثبت کؽ کے اپٌی 

نہبظت کو هٌفؽظ ثٌب قکتے ہیں۔ اى هثبلوں کے ثبؼے هیں تًوؼ 

کؽیں خي قے آپ اپٌے آثبئی هلک هیں ضوفؿظٍ ہیں۔ اى هثبلوں کو 

کكی ظوقت یب ضبًعاى کے ؼکي کو ثتبًے کی ههك کؽیں اوؼ اى 

کے ٹکڑے پؽ لکھ لیں تبکہ آپ کو ثھول ًہ خبئیں۔  کو کكی کبغػ

ایكب ثہت  -- پؽیهبى هت ہوں اگؽ آپ ػعالت هیں الدھي کب نکبؼ یب خػثبتی ہو خبتے ہیں

تو هسض خح  ،قبؼے لوگوں کے قبتھ ہوتب ہے۔ اگؽ آپ کو تولف کؽًے کی ضؽوؼت ہو

 کو ثتب ظیں۔
 

  ے ثبؼے هیں ثتبًب ہے۔ اگؽ آپ کو آپ کب کبم خح کو اپٌی ؾًعگی کے زبالت کعچ ثولیں۔

پوچھتی ہے، تو /فوخعاؼی قؿائیں ہوئی ہیں اوؼ خح اى کے ثبؼے هیں آپ قے پوچھتب

اقے ثتبئیں کہ کیب والغ ہوا ہے۔ خھوٹ ثولٌے قے ضؽاثی پیعا ہو گی، اوؼ خح اوؼ 

زکوهتی وکیل کے پبـ اکثؽ یہ هؼلوم کؽًے کے طؽیمے ہوتے ہیں کہ آپ خھوٹ ثول 

هیں زبضؽ ہوئے ہیں، تو   AAیب  NA۔ اگؽ آپ ثسبلی کی کالقوں خیكب کہ ؼہے ہیں

یمیٌی ثٌبئیں کہ آپ خح کو اـ کے ثبؼے هیں ثتبتے ہیں۔ خح کو یہ ثھی ثتبئیں کہ آپ 

 هكتمجل هیں هدؽهبًہ طؽؾػول قے کیكے ثچیں گے۔ 
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  کب کہیں۔خبًذاى کے اسکبى یب کغی اوس گواٍ کو عذالت هیں اپٌے حك هیں شہبدت دیٌے 
کؽتی ہے کہ آپ کو اپٌے آثبئی هلک /اگؽ آپ کے ضبًعاى کب کوئی فؽظ ہے خو ضیبل کؽتب

هیں ضؽؼ پہٌچبیب خبئے گب، یب کوئی اوؼ گواٍ خو آپ کے همعهے کی 

کؽتی ہو، اـ نطى کو ػعالت هیں نہبظت ظیٌے کب کہیں۔ /زوبیت کؽتب

کؽتی ہے کہ آپ /بیمیٌی ثٌبئیں کہ وٍ خح کو ثتبئے کہ وٍ کیوں ضیبل کؽت

کو اپٌے آثبئی هلک هیں ضؽؼ پہٌچبیب خبئے گب۔ خیكب کہ آپ کی نہبظت 

کے قبتھ ہوتب ہے، یمیٌی ثٌبئیں کہ آپ کب گواٍ خح کو اًتہبئی هطًوو 

هثبلیں ثتبئے کہ آپ کو اپٌے آثبئی هلک هیں کیوں اوؼ کیكے ضؽؼ پہٌچبیب 

  خبئے گب۔

 
  قکتی ہے۔ /هطًوو قواالت پوچھٌب چبٍ قکتبخح کچھ خح کے عواالت کب خواة دیں۔

خح کب قوال قٌیں، اوؼ ختٌب اچھی طؽذ ہو قکے اـ کب خواة ظیٌے کی کونم کؽیں۔ 

کے " قؽ"یب " هین،" "یوؼ آًؽ،"یبظ ؼکھیں، خح خت ثبت کؽے، تو هؤظة ؼہیں۔ خح کو 

 المبة قے پکبؼیں۔

 
 خح کب فیظلہ: ۔ شہبدت کب هواصًہ کشًب5

(5. Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 
 

کچھ يوؼتوں هیں، خح آپ کی قوبػت کے اضتتبم پؽ اپٌب 

گی کہ وٍ /گی۔ وٍ آپ کو ثتبئے گب/زتوی فیًلہ قٌبئے گب

اگش ؼہی ہے۔ /کیوں آپ کے همعهے کو هٌظوؼ یب ؼظ کؽ ؼہب

کشتی ہے اوس آپ فیظلے کے /خح آپ کب همذهہ سد کشتب

ہیں، تو آپ کو خح کو ثتبًب ہو گب کہ خالف اپیل کشًب چبہتے 

آپ اپیل دائش کشًب چبہتے ہیں۔ وٍ آپ کو کچھ کبغزات دے 

دًوں کے اًذس ثوسڈ آف اهیگشیشي اپیلض  31گی خي کو /گب

کو ثزسیعہ ڈاک ثھیدٌب ہو گب۔ اپیل دائش کشًے کے لئے، آپ اپٌے اپیل کشًے کے ثبسے هیں 

 عکتے ہیں۔فلوسًظ پشاخیکٹ کب سہٌوبء کتبثچہ دیکھ 
 

کے همعهبت هیں، خح آپ کو آپ کی " CAT"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی" "پٌبٍ،" ثہت عبسے

گی۔ اگؽ ایكب ًہیں ہے، تو آپ کو قوبػت /آضؽی قوبػت کے ثؼع تسؽیؽی فیًلہ ظیٌب چبہے گب

کے چٌع ہفتوں کے اًعؼ زؽاقتی هؽکؿ کی ڈاک کے غؼیؼے فیًلہ ويول ہوًب چبہیے۔ فیًلہ 

 کی وضبزت کؽے گب کہ خح کیوں آپ کے همعهے کو هٌظوؼ یب ؼظ کؽ ؼہب ہے۔  اى وخوہبت
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 ۔ حتوی تبثشات6
(6. Final Thoughts) 

 
کے همعهبت پیچیعٍ ہوتے ہیں۔ اپٌب همعهہ خح کو " CAT"اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"

آپ اقے  پیم کؽًے هیں الدھي اوؼ ضوف هسكوـ کؽًب هؼوول کی ثبت ہے، ضبو طوؼ پؽ اگؽ

خو کچھ آپ کے قبتھ والغ ہوا ہے یب ہو قکتب ہے کے ثبؼے هیں ضوفٌبک ثبتیں ثتب ؼہے ہوں۔ 

خیكب کہ ہن ًے اوپؽ ثیبى کیب ہے، اپٌے همعهے کی هؼبوًت کؽًے کے لئے خلعی ثجوت اکٹھے 

کؽًب نؽوع کؽیں۔ اپٌے ضبًعاى اوؼ ظوقتوں کو کہیں کہ آپ کے آثبئی هلک هیں ثجوت اکٹھے 

هیں هعظ ظیں۔ همعهے کے لئے لبًوًی لواؾهبت کے ثبؼے هیں غوؼ قے قوچیں۔ اپٌی  کؽًے

نہبظت کی ههك کؽیں اوؼ ختٌب ؾیبظٍ هوکي ہو قکے خح کو غوؼ کؽًے کے لئے ثجوت فؽاہن 

 !کؽیں۔ ہن آپ کے همعهے کی کبهیبثی کے لئے ظػبگو ہیں
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 اپٌی دسخواعت هکول کشًب: 1ضویوہ 

Appendix 1. Filling Out Your Application 
 

 پؽ اى قواالت پؽ غوؼ کیب خبًب چبہیے۔ G-352Aظؼضواقت اوؼ  I-589اپٌی 
 

I-589 
 

 حظہ اے
(Part A) 

 سیبعت ہبئے هتحذٍ هیں ڈاک کب پتہ

(Mailing address in the United States) 
  اگؽ آپ اـ ولت ؾیؽ زؽاقت ہیں، تو اپٌے ڈاک پتے کے لئے، زؽاقتی هؽکؿ کب پتہ

 اقتؼوبل کؽیں۔ 
 

 هوخودٍ لوهیت

(Present nationality) 
  آپ کی لوهیت اوؼ نہؽیت ػبم طوؼ پؽ ایک ہوتی ہے، تبہن اگؽ آپ قودھتے ہیں کہ

کؽًی آپ کے هؼبهلے هیں ایكب ًہیں، تو آپ کو ظؼضواقت هیں اـ کی وضبزت 

 چبہیے۔ 
 

 پیذائش کے ولت لوهیت اوس شہشیت

(Nationality and citizenship at birth) 
  اگؽ آپ هكتمل طوؼ پؽ کكی اوؼ هلک هیں هٌتمل ہوئے ہیں اوؼ نہؽیت زبيل کی

 ہے، تو آپ کی پیعائم کے ولت نہؽیت هوخوظٍ نہؽیت قے هطتلف ہو قکتی ہے۔ 
 

 آپ کب ًغلی اوس لجبئلی گشوٍ

(Your Ethnic or Tribal Group) 
  کیب آپ اپٌے آثبئی هلک هیں کكی هطًوو ثمبفتی گؽوٍ قے تؼلك ؼکھتے ہیں؟

هثبل کے طوؼ پؽ، ایؽاى قے تؼلك ؼکھٌے والے لوگ آنوؼی یب گوئٹے هبال کے 

 لوگ کوئچی ہو قکتے ہیں۔ 
 

 آپ کب هزہت

(Your religion) 
 اـ ضبًے هیں ظؼج کؽیں خف  کیب آپ کكی هػہت کے پیؽوکبؼ ہیں؟ اگؽ ایكب ہے، تو

هیں هػہجی نٌبضت کے ثبؼے هیں پوچھب گیب ہے۔ یہ قوال آپ کے ثٌیبظی هػہت 

اوؼ اـ هػہت کے کكی ( خیكب کہ یہوظی، ػیكبئی، ثعھ هت، اقالم، وغیؽٍ)

ظوًوں کے ثبؼے هیں ( خیكب کہ آؼتھوڈوکف، یب کبپٹک ػیكبئی)هطًوو فؽلے 

 پوچھتب ہے۔ 
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 خال وطٌی کی کبسوائی

(Removal proceedings) 
  آپ اة هلک ثعؼی کی کبؼوائی هیں ہیں، خف کو خال وطٌی کی کبؼوائی ثھی کہتے

ہیں۔ ہبں والے ضبًے پؽ ًهبى لگبئیں۔ اگؽ اـ قے پہلے ثھی آپ کے ضالف هلک 

 ثعؼی کی کبؼوائی ہوئی ہے، تو اـ کو ثھی ظؼج کؽیں۔ 
 

 اهشیکہ هیں داخلہاپٌے هلک عے آپ کی حبلیہ تشیي سواًگی اوس 

(Your most recent departure from your country and entry into 
the U.S) 

  ،کوئی هؼبئٌہ ًہیں"اگؽ آپ ثغیؽ اخبؾت کے یب غیؽ لبًوًی طوؼ پؽ ظاضل ہوئے ہیں "

کے ثبؼے هیں پوچھب گیب " ًوجؽ I-94"لکھیں خہبں " اطالق ًہیں ہوتب"لکھیں اوؼ 

اولبت خت آپ اهؽیکہ هیں ظاضل ہوئے ثھی ظؼج کؽًے  ہے۔ آپ کو توبم ظوقؽے

ہوں گے، خیكب کہ اگؽ آپ ًے ظوقؽے هوبلک کب ظوؼٍ کیب ہو۔ اگؽ آپ کو يسیر 

لکھیں خح کو ثتبًے کے لئے کہ آپ اـ ثبؼے " لگ ثھگ"تبؼیطیں یبظ ًہیں ہیں، تو 

 هیں پُؽ یمیي ًہیں ہیں۔ 
 

 آپ کوى عی صثبى ثہتشیي ثولتے ہیں

(Which language you speak best) 
  اگؽ آپ کئی ؾثبًیں ثولتے ہیں، تو ظؼج کؽیں کہ آپ کوى قی ؾثبى ثہتؽیي ثولتے

اوؼ قودھتے ہیں۔ اگؽ آپ اپٌی ؾثبى کی کوئی هطًوو ثولی ثولتے ہیں، تو اـ 

کو ثھی ًوٹ کؽیں۔ اًگؽیؿی يؽف اـ يوؼت هیں ظؼج کؽیں کہ اگؽ آپ خح کے 

 فیًع آؼام ظٍ هسكوـ کؽتے ہیں۔  011 قبهٌے اًگؽیؿی هیں ثولٌے هیں
 

 والذیي کب همبم

(Parents’ location) 
  اگؽ آپ کے والعیي هیں قے ایک یب ظوًوں هؽزوهیي ہیں، تو آپ کو پھؽ ثھی اى کو

 لکھیں۔ " هؽزوم"کی خگہ هیں، " همبم"ظؼج کؽًب ہو گب۔ 
 

 حظہ ثی
(Part B) 
 

 ششیک حیبت اوس ثچوں کے ًبم

(Spouse and children’s names) 
 یب آپ کے ثچے ہیں۔ اگؽ آپ کے /یہ زًہ تت پؽ کؽیں کہ اگؽ آپ نبظی نعٍ ہیں اوؼ

توبم ثچوں کے لئے فبؼم پؽ کبفی گٌدبئم ًہ ہو، تو آپ ظؼضواقت کی پچھلی قبئیڈ 

یب اپٌے ًبم، اے ًوجؽ اوؼ ظقتطظ کے قبتھ ایک قبظٍ کبغػ " تکولی فبؼم اے"پؽ 

 اقتؼوبل کؽ قکتے ہیں۔
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 کی نؽیک زیبت یب ثچے ظؼضواقت هیں نبهل ًہیں ہیں،  کیوًکہ اى کے /اگؽ آپ کب

یہ کہ، وٍ اهؽیکی نہؽی یب لبًوًی هكتمل )پبـ پہلے قے لبًوًی زیثیت هوخوظ ہے 

 پؽ ًهبى لگبئیں اوؼ ضبًے هیں وضبزت کؽیں۔ " ظیگؽ وخوہبت"، پھؽ (ؼہبئهی ہیں
 

 حظہ عی۔

(Part C) 
اـ زًے کو پؽ کؽًے قے پہلے، آپ اـ  اہن تؽیي زًہ ہے۔یہ آپ کی ظؼضواقت کب 

زًے هیں لکھے گئے قواالت کے " اپٌے ظػوے کے ثبؼے هیں قوچٌب"پیکٹ کے 

خواثبت کو ظیکھٌب چبٍ قکتے ہیں۔ یہ ثھی، آپ اپٌی کہبًی کو ػلیسعٍ ایک الؽاؼًبهے 

 کے طوؼ پؽ لکھٌب چبٍ قکتے ہیں۔
 

ے ہیں، تو پھؽ پبؼٹ قی هیں ایک هطتًؽ ضاليے اگؽ آپ ػلیسعٍ الؽاؼًبهہ تسؽیؽ کؽت

تسؽیؽ کؽیں تبکہ " ثؽاٍ کؽم الؽاؼًبهہ ظیکھیں"کے قبتھ قواالت کے خواثبت ظیں اوؼ 

 خح خبى قکے کہ آپ کی پوؼی کہبًی الؽاؼًبهے هیں هوخوظ ہے۔
 

 واپظ خبًے کب خوف

(Fear of Return) 
  ثتبئیں کہ آپ اپٌے هلک کو واپف خبًے قے کیوں ضوفؿظٍ ہیں۔ یہ کہٌب یبظ

ؼکھیں کہ آپ اپٌی ًكل، هػہت، لوهیت، قیبقی ؼائے یب کكی هطًوو قوبخی 

 گؽوٍ کی وخہ قے ضوفؿظٍ ہیں۔ 
 

 اپٌے آثبئی هلک اوس اهشیکہ هیں گشفتبسیبں

(Arrests in your home country and the US) 
  ؾیبظتی یب ثع )آپ کو اپٌے آثبئی هلک هیں پیم آًے والے هطًوو هكبئل

کے ػالوٍ اهؽیکہ هیں کكی لكن کب هدؽهبًہ ( قلوکی خو آپ ًے ثؽظانت کی

 ؼیکبؼڈ ظوًوں نبهل کؽًے چبہیں۔ 
 

 واپظ خبًے کب خوف

(Your fear of return) 
 ے قبتھ تطًیى کے قبتھ نٌبضت کؽیں کہ آپ کف قے ضوفؿظٍ ہیں اوؼ آپ ک

 کیب ہو گب، اگؽ آپ اپٌے آثبئی هلک واپف خبتے ہیں۔ 
 

 کغی اوس هلک هیں لبًوًی حیثیت

(Legal status in another country) 
  اگؽ آپ کو کكی اوؼ هلک هیں هكتمل پٌبٍ گؿیي کی زیثیت زبيل ہوئی ہے، تو

 آپ کو اقے یہبں ظؼج کؽًے کی ضؽوؼت ہو گی۔ 
 

 حظہ ڈی

(Part D) 
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  اوؼ " خالوطٌی کی هولوفی"، "پٌبٍ"یہ قواالت"CAT " کے لئے آپ کی اہلیت کے

 ثبؼے هیں هؼلوهبت زبيل کؽتے ہیں۔ اى کب هکول خواة ظیں۔ 
 

 حظہ ای

(Part E) 
  یہ وٍ خگہ ہے خہبں آپ ظقتطظ اوؼ زلفی ثیبى ظیتے ہیں کہ خو کچھ آپ ًے تسؽیؽ کیب

ں کہ آپ غلظ ثیبًیوں کے قبتھ ہے، وٍ قچ اوؼ ظؼقت ہے۔ یبظ ؼکھیں، اگؽ آپ خبًتے ہی

ظؼضواقت خوغ کؽا ؼہے ہیں، تو آپ هلک ثعؼی قے کكی لكن کی اػبًت کے اہل ًہیں 

 ہوں گے۔ 
 

 حظہ ایف

(Part F) 
  یہ زًہ تت پؽ کؽیں اگؽ کكی ظوقؽے نطى ًے آپ کو ظؼضواقت هکول کؽًے هیں

 هعظ ظی۔ 
 

 حظہ خی

(Part G) 
 یہ زًہ خح کے قبهٌے هکول کیب خبئے گب۔ 

 

G-325A 
 

 اگؽ اـ قے پہلے آپ کی کجھی نبظی ًہیں ہوئی ہے، هسض اطالق ًہیں ہوتب لکھیں۔ 
  اپٌے پتے ظؼج کؽیں، زبلیہ تؽیي قے کن زبلیہ تؽیي تک۔ اگؽ آپ اـ ولت ؾیؽ زؽاقت

 ہیں، تو زؽاقتی هؽکؿ کب پتہ اقتؼوبل کؽیں۔
  خیكے " -"+/یب " تمؽیجب"اگؽ آپ کو يسیر یبظ ًہیں کہ آپ کت کكی خگہ پؽ ؼہے، تو

 هطفف اقتؼوبل کؽیں یہ ثتبًے کے لئے کہ آپ تطویٌہ ثیبى کؽ ؼہے ہیں۔
 اپٌی قبثمہ هالؾهتیں ظؼج کؽیں، زبلیہ تؽیي قے کن زبلیہ تؽیي تک۔ 
  ضبًے هیں ًهبى لگبئیں، یہ ظبہؽ کؽًے کے لئے فبؼم هكتمل ؼہبئهی ثٌٌے کے لئے ایک

 ے۔ ظؼضواقت کے قبتھ خوغ کؽائی گئی ہ
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 اپٌے دعوے کے ثبسے هیں عوچٌب: 2ضویوہ 

(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 
 

سہی /وخوہبت کہ هیں پٌبٍ، خال وطٌی یب ایزا سعبًی کے خالف کٌوًشي کی دسخواعت دے سہب

 :ہوں

(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or 
Convention Against Torture:) 
 

  چھوڑا؟ ًے اپٌب آثبئی هلک کیوں هیں

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

هیں کف قے ضوفؿظٍ ہوں؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

وٍ هدھے اوؼ هدھ خیكے ظوقؽے لوگوں کو کیوں ضؽؼ هیں اى قے کیوں ضوفؿظٍ ہوں؟ 

  پہٌچبًب چبٍ ؼہے ہیں؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

خبتی ہوں؟ /هیؽے ضیبل هیں وٍ هیؽے قبتھ کیب کؽیں گے، اگؽ هیں واپف خبتب

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

گئی ہوں؟ /هیؽے ضیبل هیں وٍ کیكے خبى خبئیں گے کہ هیں واپف آ گیب

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

ًكل، هػہت، لوهیت )اوؼ کف کو وٍ ظھوکب اوؼ ثعقلوکی کؽ ؼہے ہیں؟ کیب وٍ هیؽے خیكے 

خبًتی ہوں؟ /لوگ ہیں؟ هیں یہ کیكے خبًتب( وغیؽٍ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 هبضی هیں هیشے تدشثبت

(My experiences in the past) 
اپٌی کہبًی ثیبى کؽًے کب هؤثؽ تؽیي طؽیمہ اـ کو خو کچھ والغ ہوا ہے، کی هثبلیں ظیٌب  خح کو

ہے۔ اى هطًوو تدؽثبت کے ثبؼے هیں قوچیں خو آپ کے ظػوے قے هتؼلك ہوں، هثبل کے 

طوؼ پؽ وٍ هطًوو اولبت خت آپ پؽ کكی هطًوو نطى یب افؽاظ کے گؽوٍ کی خبًت 

۔ اگؽ آپ کو ایػا ؼقبئی کے هتؼعظ تدؽثبت کب قبهٌب کؽًب پڑا، تو قے زولہ کیب گیب یب ظھوکبیب گیب

ثعتؽیي والؼبت کے ثبؼے هیں قوچیں یب وٍ اولبت خو آپ قت قے ؾیبظٍ چبہتے ہیں کہ خح کو 

هؼلوم ہوں۔ اة، خح کے قواالت کب تفًیلی خواة ظیٌے کے لئے اپٌے هبضی کے تدؽثبت کے 

 :وچھیںثبؼے هیں اپٌے آپ قے ظؼج غیل قواالت پ
 

 : 0تدؽثہ 
 

 _____________________________________:خگہ_____________ __: تبؼیص
 

آپ کے قبتھ کیب ہوا؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 

آپ اى کی ...( هثال، زکوهت، پولیف، ثبغی، هػہجی گؽوٍ، وغیؽٍ)کف ًے آپ کے قبتھ ایكب کیب؟ 

 ہیں؟ کیكے نٌبضت کؽ قکتے

__________________________________________________________ 
 

وٍ آپ کو کیوں ظھوکب یب ثعقلوکی کؽ ؼہے تھے؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 کہب؟ آپ کو ظھوکبتے یب ضؽؼ پہٌچبتے ہوئے اًہوں ًے کیب

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ہیں؟ آپ کو کیكے هؼلوم ہوا کہ وٍ هطًوو طوؼ پؽ آپ کو ًهبًہ ثٌب ؼہے

___________________________________________________ _______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

لگبئیں خي کب ظؼج غیل پبًچ وخوہبت هیں قے، کف کے لئے اًہوں ًے آپ کو ًهبًہ ثٌبیب؟ ظائؽٍ 

 قیبقی ؼائے/    قوبخی گؽوٍ    /   لوهیت    /هػہت     /     ًكل     : اطالق ہو
 چال؟ آپ کو کیكے پتہ

__________________________________________________________ 
 

______________ _________________اوؼ کف کو اًہوں ًے ظھوکبیب یب ثعقلوکی کی؟ 

_____________________________________________________________ 
 

 : 3تدؽثہ 
 

 _____________________________________:خگہ_______________ : تبؼیص

 
آپ کے قبتھ کیب ہوا؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ ________ 
 

آپ اى کی ...( هثال، زکوهت، پولیف، ثبغی، هػہجی گؽوٍ، وغیؽٍ)کف ًے آپ کے قبتھ ایكب کیب؟ 

 ہیں؟ کیكے نٌبضت کؽ قکتے

__________________________________________________________ 
 

وٍ آپ کو کیوں ظھوکب یب ثعقلوکی کؽ ؼہے تھے؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 کہب؟ کیبآپ کو ظھوکبتے یب ضؽؼ پہٌچبتے ہوئے اًہوں ًے 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ہیں؟ آپ کو کیكے هؼلوم ہوا کہ وٍ هطًوو طوؼ پؽ آپ کو ًهبًہ ثٌب ؼہے

____________________________________________________ ______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

چ وخوہبت هیں قے کف کے لئے اًہوں ًے آپ کو ًهبًہ ثٌبیب؟ ظائؽٍ لگبئیں خي کب ظؼج غیل پبً

 قیبقی ؼائے/    قوبخی گؽوٍ    /   لوهیت    /هػہت     /     ًكل     : اطالق ہو
 چال؟ آپ کو کیكے پتہ

__________________________________________________________ 
 

 : 2تدؽثہ 
 

 ______________________________________:خگہ_______________ : تبؼیص
 

آپ کے قبتھ کیب ہوا؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 

آپ اى کی ...( هثال، زکوهت، پولیف، ثبغی، هػہجی گؽوٍ، وغیؽٍ)کف ًے آپ کے قبتھ ایكب کیب؟ 

 ہیں؟ کیكے نٌبضت کؽ قکتے

__________________________________________________________ 
 

وکب یب ثعقلوکی کؽ ؼہے تھے؟ وٍ آپ کو کیوں ظھ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 کہب؟ آپ کو ظھوکبتے یب ضؽؼ پہٌچبتے ہوئے اًہوں ًے کیب

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ہیں؟ و کیكے هؼلوم ہوا کہ وٍ هطًوو طوؼ پؽ آپ کو ًهبًہ ثٌب ؼہےآپ ک

_____________________________________________________ _____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

ظؼج غیل پبًچ وخوہبت هیں قے کف کے لئے اًہوں ًے آپ کو ًهبًہ ثٌبیب؟ ظائؽٍ لگبئیں خي کب 

 قیبقی ؼائے/    قوبخی گؽوٍ    /   لوهیت    /هػہت     /     ًكل     : اطالق ہو
 چال؟ آپ کو کیكے پتہ

__________________________________________________________ 
 

_______________ ________________اوؼ کف کو اًہوں ًے ظھوکبیب یب ثعقلوکی کی؟ 

_____________________________________________________________ 
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 ۔ عشوط کب تظذیك ًبهہ3ضویوہ 

Appendix 3. Certificate of Service 
 

وکیل یب خح کو عذالت هیں دیتے  ICEدسج ریل تظذیك ًبهہ اعتعوبل کشیں، اگش آپ دعتبویضات 

 ہیں۔
 

کؽتی ہوں کہ هیں /ثػؼیؼہ ہػا تًعیك کؽتب( آپ کب ًبم)________________________هیں، 

کے ًوبئٌعے کو ًیچے ظی  ICE Litigationًے اپٌے ہبتھ قے اـ ظقتبویؿ کی ایک ػعظ ًمل 

 گئی تبؼیص کو زوالے کی۔
 

 : ظقتطظ
 

 :تبؼیص
 

وکیل یب خح کو عوبعت عے پہلے  ICEدسج ریل تظذیك ًبهہ اعتعوبل کشیں اگش آپ دعتبویضات 

 ثزسیعہ ڈاک ثھیدتے ہیں۔
 

کؽتی ہوں هیں /ثػؼیؼہ ہػا تًعیك کؽتب( آپ کب ًبم)________________________هیں، 

 ___________________  ICE Litigationًے اـ ظقتبویؿ کی ایک ػعظ ًمل 
کو ثػؼیؼہ ڈاک ( ظفتؽ کب پتہ ظؼج کؽیں ICEزؽاقتی هؽکؿ خہبں آپ لیبم کؽ ؼہے ہیں، هیں )

 ًیچے ظی گئی تبؼیص کو ثھیدی۔
 

 : ظظقتط
 

 :تبؼیص
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 ۔ تشخوے کے تظذیك ًبهے کب ًووًہ4ضویوہ 

(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 

 

کؽتی ہوں کہ /، ثػؼیؼہ ہػا تًعیك کؽتب(هتؽخن کب ًبم)______________________ هیں، 

اہل ہوں اوؼ  کی/هیں اـ ظقتبویؿ کو اـ کی ايل ؾثبى قے اًگؽیؿی هیں تؽخوہ کؽًے کب

 هیؽی ثہتؽیي يالزیتوں کے هطبثك تؽخوہ يسیر اوؼ ظؼقت ہے۔
 

 هتؽخن کے ظقتطظ 
 تبؼیص

 
 
 
 
 


