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 "میں واپس جانے سے خوفزدہ ہوں" 
پناہ، جالوطنی کی موقوفی اور ایذا دہی کے خالف کنونشن کے 

 بارے میں ایک رہنماء کتابچہ
“I’m Afraid to Go Back”  

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

(Urdu) 
 

 

ان یہ رہنماء کتابچہ فلورنس تارکین وطن اور مہاجرین کے حقوق کے پراجیکٹ کے عملے کی جانب سے تیار اور تجدید کیا گیا اور ایریزونا میں 

اس   جانب سے خود اپنی نمائندگی کر رہے ہیں۔تارکین وطن حراستیوں کے لئے تحریر کیا گیا ہے جو اپنی جالوطنی کی عدالتی کاروائی میں اپنی 

فلورنس پراجیکٹ ایک غیر منافع بخش قانونی   کتابچے کا مقصد قانونی مشورہ فراہم کرنا یا قانونی مشاورت کے لئے متبادل پیش کرنا نہیں ہے۔

یہ کتابچہ کاپی رائٹ کے تحت   ہ نہیں لیتی۔خدمات کی تنظیم ہے اور ایریزونا میں تارکین وطن حراستیوں کے لئے اپنی خدمات کے لئے معاوض

ہمارے تمام   محفوظ کردہ ہے تاہم اسے ملک بھر میں نادار تارکین وطن کی مدد کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر تقسیم اور شیئر کیا جا سکتا ہے۔

اگر آپ اس کتابچے میں سے معلومات کو اپنی   پر دستیاب ہیں۔ www.firrp.orgرہنماء کتابچے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے ہماری ویب سائیٹ 

 اشاعت میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم ازراہ کرم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ فلورنس پراجیکٹ کا حوالہ دیں ۔

  

http://www.firrp.org/
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 کنونشن کیا ہیں؟۔ تعارف: پناہ، جالوطنی کی موقوفی اور ایذا دہی کے خالف 1
(1. Introduction: What are Asylum, Withholding of 

Removal, and the Convention Against Torture?) 
 

ہائے متحدہ نے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے قوانین  ریاست

بنائے ہیں جو اپنے آبائی ممالک کو واپس جانے سے خوفزدہ ہیں 

پہنچا سکتی ہے۔ یہ قوانین  کیونکہ ان کی حکومت ان کو ضرر

 مختصرا 
 پناہ 
  جالوطنی کی موقوفی 
 " ایذا دہی کے خالف کنونشن، یاCAT کہالتے ہیں؟ " 

 
یہ رہنماء کتابچہ آپ کو ان قوانین کے بنیادی حقائق کے بارے میں 

بتائے گا اور وضاحت کرے گا کہ اپنی جال وطنی کو روکنے کے لئے 

آپ ان قوانین کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم درخواست دینے کے 

طریقے اور ایک مضبوط کیس کے لئے آپ کو کس قسم کی شہادت 

 یں بھی بات کریں گے۔  درکار ہو گی، کے بارے م
 

 الف۔ "پناہ" کیا ہے؟

(a. What is “Asylum?”) 
 

"پناہ" اپنی جالوطنی کو روکنے اور ایک پناہ گزین بننے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ "پناہ" 

حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ریاست ہائے متحدہ میں آخرکار مستقل 

رہائشی بننے کا موقع بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی درخواست میں اپنے/اپنی شریک حیات 

و شامل کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی آپ کے ذریعے پناہ گزین اور مستقل رہائشی یا بچوں ک

بننے کا موقع موجود ہو گا۔ "پناہ" حاصل کرنے کا کیس جیتنے کے لئے، آپ کو ظاہر کرنا ہو گا 

کہ کم از کم دس فیصد امکان ہے کہ آپ کے آبائی 

 ملک میں حکومت آپ کو ضرر پہنچائے گی۔   
  

وجود چارٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ سرخ بائیں جانب م

حصہ "پناہ" کے مقدمات کے لئے درکار ضرر 

. دوسرے %10کے امکان کو ظاہر کرتا ہے: 

لفظوں میں، آپ کو ظاہر کرنا ہو گا کہ اس بات کا 

شدید امکان ہے کہ آپ کو نقصاں پہنچایا جائے گا، 

تاہم آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا 

  و گا۔یقینی طور پر ہ

 
 

پناہ، 
ضرر کا 
امکان، 

10%

پناہ، 
ضرر نہ 
ہونے کا 

9امکان،
0%

پناہ

ضرر کا امکان

ضرر نہ ہونے 
کا امکان
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 "پناہ" کے لئے کوئی مقدمہ جیتنے کے لئے دوسرے اہم لوازمات یہ ہیں:
 

  آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اپنے آبائی

ملک میں ضرر جس کا آپ سامنا کریں 

انتہائی سنگین  ،گے یا سامنا کیا ہے

اس ضرر کے لئے قانونی اصطالح  ہے۔

"ایذارسانی" ہے۔ سنگین ضرر میں مار 

پیٹ، اغوا کیا جانا، دھمکی دنیا یا قتل کیا 

جانا شامل ہے، یا خاندان کے پہلے سے 

ایسے ارکان ہوں، جن کو اس طرح 

ضرر پہنچایا گیا ہو۔  آپ کو اس ضرر 

 کا ثبوت حاصل کرنا ہوگا۔
 

  حکومت یا آپ کو ظاہر کرنا ہوگا کہ خود

ایسے لوگ جن کو حکومت کنٹرول نہیں 

کرتی یا کر سکتی آپ کو ضرر پہنچائیں 

حکومت میں پولیس، فوج یا کوئی  گے۔

عہدیدار جو اپنی مالزمت کی حیثیت میں آپ کو ضرر پہنچا رہا ہو شامل ہیں۔ آپ کو یہ 

نہیں کر بھی ظاہر کرنا ہو گا کہ حکومت آپ کو ضرر پہنچانے والے لوگوں کو کنٹرول 

سکتی یا نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر، آپ یہ ظاہر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ 

نے ضرر کی اطالع پولیس کو دی اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لئے کچھ نہیں 

 کیا۔
 

  آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کو آپ کی نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے یا

مثال کے گروہ" میں رکنیت کی بناء پر ضرر پہنچا رہے ہیں۔ کسی "مخصوص سماجی 

آپ کو ظاہر کرنا ہو گا طور، یہ کافی نہیں کہ کسی پولیس عہدیدار نے آپ کو پیٹا۔ 

پولیس عہدیدار نے آپ کی نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے یا کسی "مخصوص 

  سماجی گروہ" میں رکنیت کی بناء پر ایسا کیا۔
 

 
کے لئے آہستہ ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں آئیے ایک منٹ 

یہ ایسے گروہ  گے کہ "ایک مخصوص سماجی گروہ کیا ہے؟"

کو بیان کرنے کی قانونی اصطالح ہے جو آپ کے آبائی ملک 

میں تسلیم شدہ ہے۔ ارکان میں ایسی مشترکہ چیزیں ہونی چاہیں 

 جن کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ 
 

  اپنے آبائی ملک کے کسی اور حصے میں منتقل ہونے آپ کو ظاہر کرنا ہو گا کہ آپ

جج یہ جاننا چاہے گا/گی کہ آیا آپ کے قابل نہیں ہوں گے جہاں آپ محفوظ ہو سکیں۔ 

منتقل اور ان لوگوں سے بچ سکتے تھے جو آپ کو ضرر پہنچانا چاہتے ہوں۔ ان 
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مول وجوہات کے بارے میں خیال کریں کہ آپ کیوں منتقل نہیں ہو سکتے تھے، بش

 الگت، جہاں آپ کا خاندان رہتا ہے اور جہاں آپ کوئی مالزمت حاصل کر سکتے تھے۔
 

  آپ کو ریاست ہائے متحدہ میں داخل ہونے کے ایک سال کے اندر "پناہ" کے لئے

آپ یہ ظاہر کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ریاست درخواست دینی چاہیے۔ 

اندر آپ کے لئے درخواست دینا ناممکن  ہائے متحدہ میں داخل ہونے کے ایک سال کے

 تھا۔ شاید آپ بیمار تھے یا آپ کے آبائی ملک میں حاالت حال ہی میں تبدیل ہوئے ہیں۔
 

  اگر آپ کو جال آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ آپ کو ماضی میں جال وطن نہیں کیا گیا تھا۔

۔ )یاد رکھیں، وطن کیا گیا تھا، تو آپ "پناہ" کے لئے درخواست نہیں دے سکیں گے

 رضاکارانہ روانگیاں جال وطنیوں سے مختلف ہیں۔( 
 

  کچھ فوجداری آپ کو ظاہر کرنا ہو گا کہ آپ نے سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوا۔

سزائیں "پناہ" کے لئے آپ کی درخواست کو پیچیدہ یا آپ کے لئے درخواست دینا 

 ناممکن بنا سکتی ہیں۔ 
 

 کیا ہے؟ب۔ "جالوطنی کی موقوفی" 

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

جالوطنی کی موقوفی "پناہ" جیسی ہوتی ہے۔ آپ کو پھر بھی جج پر ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کو 

مندرجہ باال ان ہی پانچ وجوہات میں سے ایک وجہ سے سنگین ضرر کا خطرہ الحق ہے، اگر 

ے کہ ضرر کا خطرہ جسے آپ کو ظاہر کرنا آپ اپنے آبائی ملک واپس جاتے ہیں۔ بڑا فرق یہ ہ

ہو گا "پناہ" کے خطرے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو ظاہر کرنا ہو گا کہ "اس بات کا نہ 

ہونے سے ہونے کا زیادہ امکان ہے" کہ آپ کے آبائی ملک میں آپ کو ضرر پہنچایا جائے گا۔ 

حکومت آپ کو ضرر پہنچائے  فیصد امکان ہے کہ 51اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا کم از کم 

  گی۔
 

بائیں جانب موجود چارٹ پر ایک نظر  

ڈالیں۔ سرخ حصہ ضرر کے خطرے کو 

ظاہر کرتا ہے جو آپ کو جج کے سامنے 

ثابت کرنا ہے۔ یہاں سرخ حصہ "پناہ" کی 

درخواست کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا 

فیصد اس کا مطلب ہے کہ آپ  51 --ہے 

ہو گا کہ آپ کو آپ کو جج کو ظاہر کرنا 

کے آبائی ملک میں امکانی طور پر ضرر 

 پہنچایا جائے گا۔
 

 جالوطنی کی موقوفی کی کچھ لوازمات "پناہ" جیسے ہوتے ہیں۔
 

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 ظاہر کرنا چاہیے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کے آبائی ملک میں حکومت کی

کی موقوفی" کے لئے  یاد رکھیں، "جالوطنیجانب سے آپ کو ضرر پہنچایا جائے گا۔ 

 فیصد امکان ہونا چاہیے۔ 51یہ خطرہ "نہ ہونے سے ہونے کا زیادہ امکان" یا 
 

  آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اپنے آبائی ملک میں ضرر جس کا آپ سامنا کریں گے یا

اس ضرر کے لئے قانونی اصطالح "ایذارسانی" ہے۔  سامنا کیا ہے، انتہائی سنگین ہے۔

ر پیٹ، جیل میں ڈالنا، اغوا کیا جانا، دھمکی دنیا یا قتل کیا جانا سنگین ضرر میں ما

شامل ہے، یا خاندان کے پہلے سے ایسے ارکان ہوں، جن کو اس طرح ضرر پہنچایا گیا 

 ہو۔ آپ کو اس ضرر کا ثبوت حاصل کرنا ہوگا۔
 

  آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ حکومت آپ کو آپ کی نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے یا

پھر، یہ کسی "مخصوص سماجی گروہ" میں رکنیت کی بناء پر ضرر پہنچا رہی ہے۔ 

آپ کو ظاہر کرنا ہو گا پولیس عہدیدار کافی نہیں کہ کسی پولیس عہدیدار نے آپ کو پیٹا۔ 

اسی رائے یا کسی "مخصوص سماجی گروہ" میں نے آپ کی نسل، مذہب، قومیت، سی

 رکنیت کی بناء پر ایسا کیا۔ 

 

 ہیں: موجود بڑے فرقتاہم، "پناہ" اور "جالوطنی کی موقوفی" کے درمیان کچھ 

 
آپ "جالوطنی کی موقوفی" کے ذریعے مستقل رہائش 

 )گرین کارڈ( حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
"جالوطنی کی موقوفی" کے لئے مقدمہ جیتنے کا صرف 

مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت آپ کو واپس آپ کے 

آبائی ملک کو نہیں بھیجے گی۔ اگر کوئی اور ملک ہے 

آپ کو  ICEجو آپ کو قبول کرنے پر رضامند ہو، تو 

  وہاں بھیجنے کی کوشش کر سکتی ہے۔
 

  کے لئے "جالوطنی کی موقوفی" حاصل آپ اپنی درخواست کے ذریعے اپنے خاندان

اگر آپ "جالوطنی کی موقوفی" کے لئے اپنا کرنے کی درخواست نہیں دے سکتے۔ 

 کریں گے۔ نہیں مقدمہ جیت جاتے ہیں، تو آپ کے خاندان کے ارکان یہ حیثیت حاصل 
 

آپ "جالوطنی کی موقوفی" کے لئے درخواست دے سکتے 

ہیں اگرچہ آپ کے ریاست ہائے متحدہ میں داخل ہونے کے 

یہ "پناہ" سے مختلف بعد ایک سے زائد سال ہو چکے ہوں۔ 

ہے، جہاں آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ریاست ہائے 

متحدہ میں داخل ہونے کے ایک سال کے اندر درخواست دی 

 ہے۔
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  آپ "جالوطنی کی موقوفی" کے لئے درخواست دے سکتے ہیں، اگرچہ آپ کو اس

 سے پہلے جالوطنی کا حکم مال ہو۔
 

  جالوطنی کی موقوفی" کے لئے درخواست دے سکتے ہیں، اگرچہ آپ  بسااوقاتآپ"

حقیقی طور پر سنگین فوجداری سزائیں آپ کو کا جرائم میں ملوث ہونے کا ریکارڈ ہو۔ 

 درخواست دینے سے روک سکتی ہیں۔ 
 

 " کیا ہے؟CATد۔ ایذا دہی کے خالف کنونشن، یا "

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

 " کا مقدمہ جیتنے کے لئے، آپ کو ظاہر کرنا ہو گا کہCATایذا دہی کے خالف کنونشن، یا "

"اس بات کا نہ ہونے سے ہونے کا زیادہ امکان ہے" کہ آپ کے آبائی ملک میں جکومت آپ کو 

 ایذا یا قتل کرے گی۔
 

 " مقدمہ "جالوطنی کی موقوفی" اور "پناہ" جیسا ہوتا ہے۔CATکچھ انداز میں، "
 

  آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ حکومت آپ کو ایذا یا قتل کرے گی یا یہ کہ حکومت اس

آپ بات کو نظرانداز کرے گی اگر کوئی اور آپ کو ایذا یا قتل کرنے کی کوشش کرے۔ 

 -کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو ضرر پہنچائے گا ایک حکومتی عہدیدار ہے 

عہدیدار کے طور پر کام کرتا ہو۔ آپ یہ بھی کوئی بھی جو پولیس، فوج میں ہو یا ایک 

ظاہر کر سکتے ہیں کہ حکومت نظرانداز کرے گی اگر لوگ آپ کو ضرر پہنچانا 

 چاہیں۔
 

  فیصد امکان  51جسا کہ "جالوطنی کی موقوفی" میں ہوتا ہے، آپ کو ایذا رسانی کے

 ہے۔" کو ثابت کرنا ہو گا، یا یہ کہ "ایسا ہونے کا امکان نہ ہونے سے زیادہ
 

 " فوجداری سزائیں اس کو متاثر کر سکتی ہیں کہ آیاCAT کے لئے درخواست دے "

" کے CATسکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کی کوئی سنگین مجرمانہ ریکارڈ ہوا، تو آپ "

صرف ایک حصے جسے "جالوطنی کا التوا" کہتے ہیں کے لئے درخواست دینے کے 

 اہل ہو سکتے ہیں۔ 
 

 " مقدمہ "جالوطنی کی موقوفی" اور "پناہ" سے مختلف ہوتا ہے۔CATکچھ انداز میں، "
 

 آپ کو ظاہر کرنا ہو گا کہ آپ کو نہ صرف ضرر بلکہ ایذا رسانی کا شکار بنایا جائے گا۔ 
ایذا رسانی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کوئی کام 

کرنے یا سزا دینے کے لئے آپ کو کوئی خوفناک 

 ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچائے۔ 
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 " ،جیسا کہ "جالوطنی کی موقوفی" کی صورت میں ہےCAT کا مقدمہ جیتنے کا یہ "

مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مستقل رہائش حاصل ہو گی۔ یہ محض اس کی ضمانت ہے کہ 

ICE  آپ کو واپس آپ کے آبائی ملک نہیں بھیجے گی۔ اگر کوئی اور ملک ہے جو آپ

کوشش کر سکتی ہے۔ یہ بھی کہ، اگر آپ کو وہاں بھیجنے کی  ICEکو قبول کرے، تو 

کے تحت "جال وطنی سے التوا" دیا جاتا ہے اور آپ کے ملک میں حاالت  CATآپ کو 

 بعد میں آپ کو واپس بھیجنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ICEتبدیل ہوتے ہیں، 
 

 کہ آپ کی نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے یا  نہیں آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت

اجی گروہ" میں رکنیت کی بناء پر آپ کو ایذا رسانی کا شکار بنایا کسی "مخصوص سم

آپ کو ثابت کرنا ہو گا کہ آپ کسی حکومتی عہدیدار کی جانب سے ایذا  جا سکتا ہے۔

رسانی کا شکار بنایا جائے گا، لیکن آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ 

 شخص کیوں ایسا کرے گا۔
 

 

"جالوطنی کی موقوفی" اور "ایذا دہی کے خالف کنونشن" کے ۔ میں "پناہ"، 2

 لئے کیسے درخواست دے سکتا/سکتی ہوں؟

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

 
 الف۔ آپ کی پہلی عدالتی سماعت

(a. Your first court hearings) 
 
پہلے، آئیے ہم امیگریشن عدالت کے بنیادی حقائق کے بارے میں بات کریں۔ اگر آپ عدالت کے 

حوالے سے الجھن محسوس کریں، تو آپ اکیلے نہیں ہیں! امیگریشن قانون پیچیدہ ہے، حتی کہ 

وکالء کے لئے بھی۔ آئیے ہم معلوم کریں کہ عدالت میں کون جا رہا ہے اور آپ کی پہلی سماعت 

 ا واقع ہونے واال ہے۔ میں کی
 

 
جج کمرہ عدالت کے سامنے ہو گا/گی اور وہ آپ سے سواالت 

کرے گا/گی۔ اس نے بائیں جانب موجود شخص کی طرح 

کپڑے پہنیں ہوں گے۔ جج آپ کے مقدمے کا فیصلہ سنائے 

گا/گی، اس وجہ سے با ادب، شائستہ اور مستعد ہونا ضروری 

 ہے۔ 
 
 
 

 )۔ جب آپ عدالت میں جائیں گے تو ایک حکومتی وکیل )اٹارنیICE  کی نمائندگی کرنے

واال ایک وکیل وہاں ہو گا۔ اسے حکومتی وکیل )اٹارنی( کہتے ہیں۔ اس کا کام امیگریشن 

 قوانین کو نافذ کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ کے خالف جال وطنی کا حکم حاصل کرنا ہے۔ 
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 ایک   -- ان ہونے کی ضرورت نہیںایک  ترجمان۔ اگر آپ انگریزی نہیں بولتے تو پریش

ترجمان بذات خود یا بذریعہ فون دستیاب ہو گا۔ محض یہ یقینی بنائیں کہ آپ اصرار 

کو بتاتے ہیں کہ آپ انگریزی اچھی طرح بول یا سمجھ نہیں سکتے اور  IJکرتے اور 

 آپ کو  ترجمان کی ضرورت ہے۔
 

ہ آیا آپ کو جب آپ عدالت جاتے ہیں، تو جج آپ سے پوچھے گا/گی ک

وکیل حاصل کرنے کے لئے وقت درکار ہے۔ تاہم، امیگریشن عدالت 

میں کوئی سرکاری وکیل اور تقریبا کوئی مفت وکالء نہیں ہوتے۔ اس 

وجہ سے، جج آپ سے حقیقت میں پوچھنا چاہ رہا/رہی ہے کہ آپ 

  اپنی جیب خرچ سے کسی وکیل کی خدمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
 
 

فائل پر ایک نظر ڈالے گا/گی اور آپ سے  پھر، جج آپ کی

پوچھے گا/گی کہ آیا آپ اپنے خالف الزامات کو قبول یا رد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب 

ہے کہ جج جاننا چاہتا/چاہتی ہے کہ آیا آپ حکومت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 

کو آپ کے خالف الزامات کو ثابت کرے۔ اگر حکومتی وکیل کہتا/کہتی ہے کہ آپ 

فوجداری سزاؤں کی وجہ سے واپس بھیجا جانا چاہیے، تو اس کو آپ کے خالف 

  الزامات کو ثابت کرنے پر مجبور کرنا ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔
 

اپنے خالف الزامات کو کیسے رد کرنا چاہیے کے بارے میں مزید جاننے کے لئے، 

ڑھیں۔ کچھ اقسام کی فوجداری اس عنوان کے بارے میں فلورنس پراجیکٹ کا رہنماء کتابچہ پ

" کے لئے درخواست دینے کو CATسزائیں آپ کے لئے "پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی،" اور "

ناممکن بناتی ہیں، اس وجہ سے اپنے جرائم کے ریکارڈ کے بارے میں کوئی اعتراف کرنے 

 سے قبل محتاط رہنا انتہائی ضروری ہے۔
 

 " کے لئے اہلیتCAT"ب۔ "پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" اور 

(b. Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 
 
اگر جج فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کے خالف الزامات میں سے کم از کم ایک صحیح ہے، وہ پھر 

اس کو بتانا انتہائی آپ سے پوچھے گی کہ آیا آپ اپنے ملک واپس جانے سے خوفزدہ ہیں۔ 

آپ اپنے ملک واپس جانے سے خوفزدہ ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، تو آپ  ضروری ہے کہ

" کے لئے درخواست دینے کا موقع گنوا سکتے CAT"پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" یا "

 ہیں۔ 
 

" کے لئے CATاس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ آپ "پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" اور "

کی  فارم I-589پھر آپ کو  IJآپ سے سواالت کرے گا/گی۔  درخواست دینے کے اہل ہیں، جج

ایک نقل دے گا/گی، جو آپ درخواست دینے کے لئے استعمال کریں گے۔ آپ "پناہ"، "جالوطنی 

 " کے لئے درخواست دینے کے لئے وہی فارم استعمال کریں گے۔CATکی موقوفی" اور "
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پ "پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" یاد رکھیں، محض اس وجہ سے کہ جج کہتا/کہتی ہے کہ آ

" کے اہل ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے! اس کا مطلب ہے CATاور "

کہ جج خیال کرتا/کرتی ہے کہ آپ بنیادی شرائط کو پورا کرتے ہیں اور آپ کے لیے یہ ظاہر 

ایا جائے گا،  اگر آپ کرنے کے لئے ثبوت فراہم کرنے کا اچھا موقع ہے کہ آپ کو ضرر پہنچ

 اپنے ملک واپس جاتے ہیں۔ 
 

 د۔ درخواست مکمل اور واپس ارسال کرنا

(c. Filling out and turning in the application) 
 
آپ کی آخری سماعت سے قبل، آپ آپ "پناہ"، "جالوطنی کی 

" کے لئے درخواست جمع کرانے کے CATموقوفی" اور "

لئے ایک اور "ماسٹر کیلنڈر" سماعت کے لئے عدالت میں 

واپس آئیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ درخواست ُکلی طور پر 

مکمل کرتے ہیں تاکہ جج اس کو قبول کرے اور اپنی تمام 

شہادتیں پیش کرنے کے لئے آپ کو آخری سماعت کی تاریخ 

پ کر سکتے ہیں یا اسے بھرنے آپ اپنی درخواست ٹائدے۔ 

 کے لئے قلم استعمال کر سکتے ہیں۔ پنسل کا استعمال مت کریں!
 

اس پیکٹ کے آخر میں اپنی درخواست بھرنے کے طریقے کے بارے میں ایک زیادہ تفصیلی 

حصہ بھی ہے۔۔ اگر آپ کے درخواست کے حصوں کے بارے میں سواالت ہیں، تو وہاں ایک 

درخواست مکمل کر لی ہو، تو اس کی تین اضافی نقول بنائیں اور ان کو جب آپ نے نظر ڈالیں۔ 

اپنے ہمراہ عدالت میں لیکر آئیں۔ اصل اور ایک عدد نقل جج کے پاس جائے گی۔ ایک عدد نقل 

یہ بات اہم، اس وجہ سے  حکومتی وکیل کو جائے گی اور آپ ایک نقل اپنے لئے رکھیں گے۔

 اسے مت بھولیں!
 

آپ اپنی درخواست جمع کرا دیتے ہیں، تو جج آخری سماعت کے لئے آپ کو ایک مرتبہ جب 

تاریخ دے گا/گی۔ اس سماعت میں، آپ حراستیوں کے گروہ کے بغیر پیش کیے جائیں گے۔ 

سماعت چند گھنٹوں کی ہو گی۔ یہ سماعت جج کے روبرو اپنا مدعا پیش کرنے کے لئے آپ کا 

 موقع ہو گا۔
 

" کے لئے اپنا مقدمہ )کیس( تیار CATموقوفی" اور "۔ "پناہ"، "جالوطنی کی 3

 کرنا

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

 

" کے لئے اپنا مقدمہ CAT"پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" اور "

)کیس( تیار کرنا بہت طرح سے ایک مکان تعمیر کرنے جیسا ہوتا 

اوزار، ایک اچھا منصوبہ اور مضبوط بنیاد  ہے۔ آپ کو صحیح
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رکھنے کی ضرورت ہو گی۔ یہ حصہ آپ کو اپنے تمام اوزار اور مواد کا انتظام کرنے اور 

 تعمیر شروع کرنے میں مدد دے گا

 

 
 میرے اوزار کے صندوق )ٹول بکس( میں کیا ہے؟

(What’s in My Toolbox?) 
 

 آپ کا "اقرارنامہ" 

(Your “Declaration”) 
 
آئیے ہم آپ کے "اقرارنامے" کے بارے میں بات کرنے سے شروعات کریں۔ اقرارنامہ تحریر 

میں آپ کی روئیداد ہے، جو جج کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے ملک واپس جانے سے کیوں خوفزدہ 

ہیں۔ ایک تحریری اقرارنامہ آپ کو آپ کے آبائی ملک میں کیا واقع ہوا اور آپ واپس جانے سے 

ہیں کے بارے میں پوری روئیداد بیان کرنے کا موقع دیتا ہے۔ عدالت میں جج آپ کیوں خوفزدہ 

سے بہت سارے سواالت کر سکتا/سکتی ہے یا ہو سکتا ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کے پاس 

ہر چیز کی وضاحت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اقرارنامہ کسی رکاوٹ کے بغیر ہر چیز کہنے کا، 

 آپ کا موقع ہے۔ 
 

 آپ اپنا  رارنامہ" کیسے نظر آنا چاہیے؟میرا "اق

اقرارنامہ کاغذ پر ہاتھ سے تحریر یا اس کو ٹائپ کر کے 

پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو اتنا تفصیلی ہونا چاہیے کہ اس 

میں آپ کے مقدمے کے بارے میں تمام اہم معلومات موجود 

ہوں۔ اگر آپ سادہ کاغذ استعمال کرتے ہیں، تو ہر صفحے پر 

نمبر، تاریخ اور اپنا دستخط شامل کریں۔ یہ بھی کہ  اپنا نام،

-Iسب سے اوپر "اقرارنامہ" تحریر کریں۔ آپ کو اسے اپنی 
 درخواست کے آخر میں شامل کرنا چاہیے۔ 589

 
 میں کیا ہونا چاہیے؟” آپ کے "اقرارنامے 

 
  اپنے اقرارنامے میں سب سے اہم چیز جو ڈالنی چاہیے وہ سچائی ہے۔ اگر سچائی۔

اپنے اقرارنامے میں جھوٹ لکھتے ہیں، تو ممکن ہے جج اس کو معلوم کر لے آپ 

اور آپ کی درخواست مسترد کر دے۔ اگر آپ کو کوئی تفصیل یاد نہیں ہے، تو اس 

طرح کے فقرے استعمال کریں جیسے، "میری بہترین یادداشت کے مطابق،" یا "یہ 

 لگ بھگ واقع ہوا...."
 

   ،"جالوطنی کی موقوفی" اور "وجوہات کہ آپ کو "پناہ"CAT کے لئے اپنا "

آپ کا کام جج کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنے آبائی ملک کو  مقدمہ کیوں جیتنا چاہیے۔

پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" "واپس جانے سے کیوں خوفزدہ ہیں اور کیوں اسے 

 آپ کی درخواست منظور کرنی چاہیے۔ اپنا اقرارنامہ تحریر " کے لئےCATاور "
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کرنا شروع کرنے سے پہلے ہر قسم کے مقدمے کے لوازمات کے بارے میں 

سوچیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے خیاالت کو منتظم کرنے کے لئے اس پیکٹ کے آخر 

میں دی گئی ورک شیٹ جسے "اپنے دعوے کے بارے میں سوچنا" ہمیشہ استعمال 

 کر سکتے ہیں۔
 

  ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو  جج کو سمجھنے کیجتنی ممکن ہوں، تفصیالت دیں۔

کس چیز کے ہونے کا خوف ہے۔ توضیحی الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ 

جج آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا/جانتی اور شاید وہ کبھی بھی آپ کے ملک 

نہیں گئے/گئی ہوں گی۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی اہم واقعے کو بیان کرتے ہیں 

وقت کہ جب آپ کو دھمکایا، حراست میں لیا، تشدد یا مثال کے طور پر، ایسا  -

آپ جج کو وہ کچھ  -ضرر پہنچایا گیا ہو یا یہ کہ کسی نے آپ کو خوفزدہ کیا ہو 

محسوس، دکھانا، سونگھانا اور سنانا چاہتے ہیں جو کچھ آپ نے خود دیکھا، سونگھا 

 اور سنا ہے۔
 

اس کتابچے کے آخر میں، آپ کو اپنے اقرارنامے کی تیاری میں مدد دینے کے لئے ایک 

مختصر ورک شیٹ ملے گی۔ اس پر ایک بار اپنی بہترین کوشش کریں، پھر اپنا اقرارنامہ 

 لکھنے کی کوشش کریں۔ 
 

 معاون ثبوت 
 

کچھ آپ اپنی اہم ہے جج پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ جو  انتہائیدیگر ثبوت اکٹھے کرنا 

"پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" اور درخواست اور اقرارنامے میں کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ 

"CAT"  کے لئے درخواست دینے والے ہر ایک شخص کا مختلف معاملہ ہوتا ہے، جو ثبوت آپ

 نے تالش کرنے ہیں، ان کا انحصار آپ کے اپنے انفرادی کیس پر ہے۔ 
 

ے کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ثبوت اکٹھ

اگر آپ زیر حراست ہوں اور دستاویزات کسی دوسرے 

ملک میں ہوں۔ کسی بھروسہ مند دوست یا خاندان کے 

رکن کو کہیں کہ وہ آپ کے لئے دستاویزات حاصل کرے۔ 

اس شخص کو کہیں کہ آپ کو ثبوتوں کی نقول بذریعہ 

  ڈاک بھیجے اور اصل اپنے پاس رکھے۔
 

ہے کہ آپ پیشگی منصوبہ بندی کریں اور یہ ضروری 

ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیں جیسے ہی آپ "پناہ"، 

" کے لئے درخواست CAT"جالوطنی کی موقوفی" اور "

دینا چاہتے ہیں، کا فیصلہ کرتے ہیں۔  اس طرح آپ کے 

پاس تمام دستاویزات، جو آپ کو درکار ہیں تالش کرنے 

 کے لئے کافی وقت ہو گا۔
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ں دستاویزات کی کچھ مثالیں ہیں، جو مددگار ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، ثبوت کی اقسام جو ذیل می

 آپ اکٹھے کریں گے کا انحصار آپ کے انفرادی مقدمے پر ہے۔ 
 

 اگر آپ نے پولیس کو کسی واقعے کی اطالع دی( پولیس رپورٹیں( 
 اگر آپ کو ضرر پہنچا اور آپ کا عالج کسی ہسپتال یا کلینک میں کیا گیا( طبی ریکارڈ( 
 اگر آپ کے خاندان میں کسی شخص کو ان افراد کی جانب  پیدائش یا فوتگی کی اسناد(

 سے قتل کیا گیا جن سے آپ خوفزدہ ہیں(
 ان لوگوں کی جانب سے جو آپ کے اُس دعوے کی حمایت کر سکیں کہ آپ  خطوط

ملک واپس جانے سے خوفزدہ ہیں۔  کیا آپ کے خاندان میں کسی نے آپ کو  کیوں اپنے

دھمکائے جاتے ہوئے یا مار کھاتے ہوئے دیکھا؟ اگر ایسا ہے، تو اس شخص کی جانب 

 سے خط آپ کو اپنا دعوی ثابت کرنے میں مدد دے گا۔
 جو آپ کی کہانی کو ثابت کرنے میں مدد دیں )مثال کے طور پر، آپ کی  تصاویر

تصاویر ان لوگوں کے ساتھ جن کو قتل کیا گیا ہے، یا آپ کی تصاویر ایسے گرہوں یا 

سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہوئے جو آپ کو خطرے میں ڈالتی ہوں(۔ یاد رکھیں آپ 

 کون کون لوگ ہیں۔  کو ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ تصاویر میں
 اس مسئلے کے بارے میں جو آپ کو اپنے ملک واپس جانے سے  اخبارات کے مضامین

خوفزدہ کرتا ہے، یا ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے جاننے والے لوگوں کے ساتھ 

 واقع ہوئی ہیں
 قومی اور بین االقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے )جیسا کہ  رپورٹیں

 رائیٹس واچ یا ایمنسٹی انٹرنیشنل(ہیومن 
 

یاد رکھیں، تمام دستاویزات جو آپ جمع کراتے ہیں، انگریزی زبان میں ہونے چاہیں۔ اگر آپ 

کسی اور زبان میں دستاویزات حاصل کرتے ہیں، تو آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اپنے 

"ترجمہ کی سند" کی ترجمے کو اصل خط کے ساتھ ڈالیں اور اس پیکٹ کے آخر میں دیے گئے 

 ایک دستخط شدہ نقل منسلک کریں۔ 
 
جب آپ نے اپنے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہوں، تو اس پیکٹ کے آخر میں دیے گئے "سروس 

کا سرٹیفیکیٹ" کی ایک دستخط اور تاریخ شدہ نقل اپنے تمام ثبوتوں کے آخری صفحے کے 

 ول بنائیں۔ ساتھ منسلک کریں۔ پھر اپنے تمام ثبوتوں کی دو عدد نق
 

جیسا کہ درخواست کی صورت میں تھا۔ اصل دستاویز جج کو، 

ایک نقل حکومتی وکیل کو جائے گی اور آپ ایک نقل اپنے لئے 

رکھیں گے۔ اگر آپ اپنی آخری عدالتی سماعت سے پہلے 

دستاویزات عدالت کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس پر اپنے نام اور 

رکھیں۔ پھر پیکٹوں کو لفافوں  نمبر کے ساتھ ایک کوور شیٹ-اے

اور ”To the Immigration Judge“میں ڈالیں۔ ایک پر 

تحریر کریں۔  حراستی ” To ICE Litigation“دوسرے پر 

عملے کو کہیں کہ انہیں عدالت بھجوانے کی یقین دہانی کرے یا ان 

کو  ICEکو حراستی مرکز کے ڈاک ڈبوں میں ڈالیں جو عدالت اور 
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 ہیں۔بھجوائے جاتے 
 

 ۔ اپنی حلفی شہادت تیار کرنا4

(4. Preparing Your Testimony) 
 

آپ کی آخری سماعت میں، آپ کے پاس جج کو بتانے 

کا موقع ہو گا کہ آپ اپنے آبائی ملک واپس جانے سے 

کیوں خوفزدہ ہیں اور یہ کہ آپ کے خیال میں آپ کو 

ریاست ہائے متحدہ میں قیام کرنا چاہیے۔ اپنی سماعت 

سے پہلے کے ہفتوں میں اپنی شہادت کی مشق کرنا اہم 

ہوتا ہے تاکہ آپ کا نشانہ صحیح لگے! اپنی شہادت کی 

 مشق کرتے وقت ان ہدایات کو ذہن میں رکھیں:
 

  مخصوص وجوہات کی ایک فہرست تیار رہیں۔

تیار کریں کہ آپ اپنے آبائی ملک کو واپس 

جانے سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ اس طرح کے 

ت کہیں کہ "میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے ضرر پہنچائے گا" یا "میں واپس فقرے م

جانا نہیں چاہتا/چاہتی۔" جج کو ان نقصانات کی مثالیں دیں جن کا آپ نے ماضی میں 

سامنا کیا ہے اور جن سے آپ خوفزدہ ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اسے اتنا بتائیں۔ انتہائی 

اجنبیوں سے بات کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا ذاتی نوعیت کے تجربات کے بارے میں 

ہے۔ تاہم، یہ اہم ہے کہ جج جتنا زیادہ ممکن ہو آپ کے مقدمے کے بارے میں جان 

 اگرچہ یہ خوفناک، پریشان کن، یا اس کے بارے میں بات کرنا دردناک ہو۔ ---سکے

 
 جج ہر روز بہت سارے  اپنے دل کی گہرائی سے بات کریں۔

لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ مخلصانہ انداز میں بات کر کے اپنی 

شہادت کو منفرد بنا سکتے ہیں۔ ان مثالوں کے بارے میں تصور 

کریں جن سے آپ اپنے آبائی ملک میں خوفزدہ ہیں۔ ان مثالوں کو 

کسی دوست یا خاندان کے رکن کو بتانے کی مشق کریں اور ان 

کے ٹکڑے پر لکھ لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائیں۔  کو کسی کاغذ

ایسا بہت  -- پریشان مت ہوں اگر آپ عدالت میں الجھن کا شکار یا جذباتی ہو جاتے ہیں

تو محض جج  ،سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو توقف کرنے کی ضرورت ہو

 کو بتا دیں۔
 

  ے بارے میں بتانا ہے۔ اگر آپ کو آپ کا کام جج کو اپنی زندگی کے حاالت کسچ بولیں۔

فوجداری سزائیں ہوئی ہیں اور جج ان کے بارے میں آپ سے پوچھتا/پوچھتی ہے، تو 

اسے بتائیں کہ کیا واقع ہوا ہے۔ جھوٹ بولنے سے خرابی پیدا ہو گی، اور جج اور 

حکومتی وکیل کے پاس اکثر یہ معلوم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول 

میں حاضر ہوئے ہیں، تو   AAیا  NA۔ اگر آپ بحالی کی کالسوں جیسا کہ رہے ہیں

یقینی بنائیں کہ آپ جج کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جج کو یہ بھی بتائیں کہ آپ 

 مستقبل میں مجرمانہ طرزعمل سے کیسے بچیں گے۔ 



   ©FIRRP  صرف ک  ار ای ھر ب ر پ توب و 2018 اک د ک جدی یا ت یا ک ھا گ  15 ت

  کا کہیں۔خاندان کے ارکان یا کسی اور گواہ کو عدالت میں اپنے حق میں شہادت دینے 
اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہے جو خیال کرتا/کرتی ہے کہ آپ کو اپنے آبائی ملک 

میں ضرر پہنچایا جائے گا، یا کوئی اور گواہ جو آپ کے مقدمے کی 

حمایت کرتا/کرتی ہو، اس شخص کو عدالت میں شہادت دینے کا کہیں۔ 

ا/کرتی ہے کہ آپ یقینی بنائیں کہ وہ جج کو بتائے کہ وہ کیوں خیال کرت

کو اپنے آبائی ملک میں ضرر پہنچایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کی شہادت 

کے ساتھ ہوتا ہے، یقینی بنائیں کہ آپ کا گواہ جج کو انتہائی مخصوص 

مثالیں بتائے کہ آپ کو اپنے آبائی ملک میں کیوں اور کیسے ضرر پہنچایا 

  جائے گا۔

 
  مخصوص سواالت پوچھنا چاہ سکتا/سکتی ہے۔ جج کچھ جج کے سواالت کا جواب دیں۔

جج کا سوال سنیں، اور جتنا اچھی طرح ہو سکے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ 

یاد رکھیں، جج جب بات کرے، تو مؤدب رہیں۔ جج کو "یور آنر،" "میم،" یا "سر" کے 

 القاب سے پکاریں۔

 
 ۔ شہادت کا موازنہ کرنا: جج کا فیصلہ5

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

کچھ صورتوں میں، جج آپ کی سماعت کے اختتام پر اپنا 

حتمی فیصلہ سنائے گا/گی۔ وہ آپ کو بتائے گا/گی کہ وہ 

اگر کیوں آپ کے مقدمے کو منظور یا رد کر رہا/رہی ہے۔ 

جج آپ کا مقدمہ رد کرتا/کرتی ہے اور آپ فیصلے کے 

ہیں، تو آپ کو جج کو بتانا ہو گا کہ خالف اپیل کرنا چاہتے 

آپ اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو کچھ کاغذات دے 

دنوں کے اندر بورڈ آف امیگریشن اپیلز  30گا/گی جن کو 

کو بذریعہ ڈاک بھیجنا ہو گا۔ اپیل دائر کرنے کے لئے، آپ اپنے اپیل کرنے کے بارے میں 

 سکتے ہیں۔فلورنس پراجیکٹ کا رہنماء کتابچہ دیکھ 
 

" کے مقدمات میں، جج آپ کو آپ کی CAT"پناہ،" "جالوطنی کی موقوفی" اور " بہت سارے

آخری سماعت کے بعد تحریری فیصلہ دینا چاہے گا/گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو آپ کو سماعت 

کے چند ہفتوں کے اندر حراستی مرکز کی ڈاک کے ذریعے فیصلہ وصول ہونا چاہیے۔ فیصلہ 

 کی وضاحت کرے گا کہ جج کیوں آپ کے مقدمے کو منظور یا رد کر رہا ہے۔  ان وجوہات
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 ۔ حتمی تاثرات6
(6. Final Thoughts) 

 
" کے مقدمات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اپنا مقدمہ جج کو CAT"پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" اور "

آپ اسے  پیش کرنے میں الجھن اور خوف محسوس کرنا معمول کی بات ہے، خاص طور پر اگر

جو کچھ آپ کے ساتھ واقع ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کے بارے میں خوفناک باتیں بتا رہے ہوں۔ 

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اپنے مقدمے کی معاونت کرنے کے لئے جلدی ثبوت اکٹھے 

کرنا شروع کریں۔ اپنے خاندان اور دوستوں کو کہیں کہ آپ کے آبائی ملک میں ثبوت اکٹھے 

میں مدد دیں۔ مقدمے کے لئے قانونی لوازمات کے بارے میں غور سے سوچیں۔ اپنی  کرنے

شہادت کی مشق کریں اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جج کو غور کرنے کے لئے ثبوت فراہم 

 کریں۔ ہم آپ کے مقدمے کی کامیابی کے لئے دعاگو ہیں!
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 : اپنی درخواست مکمل کرنا1ضمیمہ 

Appendix 1. Filling Out Your Application 
 

نی                        ست I-589 اپ ر او درخوا سواالت ان پ ر  یا غور پ ا ک یے جان  چاہ

 

I-589 
 

 حصہ اے
(Part A) 

 ریاست ہائے متحدہ میں ڈاک کا پتہ

(Mailing address in the United States) 
  اگر آپ اس وقت زیر حراست ہیں، تو اپنے ڈاک پتے کے لئے، حراستی مرکز کا پتہ

 استعمال کریں۔ 
 

 موجودہ قومیت

(Present nationality) 
  آپ کی قومیت اور شہریت عام طور پر ایک ہوتی ہے، تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ

کرنی آپ کے معاملے میں ایسا نہیں، تو آپ کو درخواست میں اس کی وضاحت 

 چاہیے۔ 
 

 پیدائش کے وقت قومیت اور شہریت

(Nationality and citizenship at birth) 
  اگر آپ مستقل طور پر کسی اور ملک میں منتقل ہوئے ہیں اور شہریت حاصل کی

 ہے، تو آپ کی پیدائش کے وقت شہریت موجودہ شہریت سے مختلف ہو سکتی ہے۔ 
 

 آپ کا نسلی اور قبائلی گروہ

(Your Ethnic or Tribal Group) 
  کیا آپ اپنے آبائی ملک میں کسی مخصوص ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟

مثال کے طور پر، ایران سے تعلق رکھنے والے لوگ آشوری یا گوئٹے ماال کے 

 لوگ کوئچی ہو سکتے ہیں۔ 
 

 آپ کا مذہب

(Your religion) 
 اس خانے میں درج کریں جس  کیا آپ کسی مذہب کے پیروکار ہیں؟ اگر ایسا ہے، تو

میں مذہبی شناخت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ یہ سوال آپ کے بنیادی مذہب 

)جیسا کہ یہودی، عیسائی، بدھ مت، اسالم، وغیرہ( اور اس مذہب کے کسی 

مخصوص فرقے )جیسا کہ آرتھوڈوکس، یا کاپٹک عیسائی( دونوں کے بارے میں 

 پوچھتا ہے۔ 



   ©FIRRP  صرف ک  ار ای ھر ب ر پ توب و 2018 اک د ک جدی یا ت یا ک ھا گ  18 ت

 
 جال وطنی کی کاروائی

(Removal proceedings) 
  آپ اب ملک بدری کی کاروائی میں ہیں، جس کو جال وطنی کی کاروائی بھی کہتے

ہیں۔ ہاں والے خانے پر نشان لگائیں۔ اگر اس سے پہلے بھی آپ کے خالف ملک 

 بدری کی کاروائی ہوئی ہے، تو اس کو بھی درج کریں۔ 
 

 امریکہ میں داخلہاپنے ملک سے آپ کی حالیہ ترین روانگی اور 

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

  "اگر آپ بغیر اجازت کے یا غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں، "کوئی معائنہ نہیں

نمبر" کے بارے میں پوچھا گیا  I-94لکھیں اور "اطالق نہیں ہوتا" لکھیں جہاں "

اوقات جب آپ امریکہ میں داخل ہوئے بھی درج کرنے  ہے۔ آپ کو تمام دوسرے

ہوں گے، جیسا کہ اگر آپ نے دوسرے ممالک کا دورہ کیا ہو۔ اگر آپ کو صحیح 

تاریخیں یاد نہیں ہیں، تو "لگ بھگ" لکھیں جج کو بتانے کے لئے کہ آپ اس بارے 

 میں پُر یقین نہیں ہیں۔ 
 

 آپ کون سی زبان بہترین بولتے ہیں

(Which language you speak best) 
  اگر آپ کئی زبانیں بولتے ہیں، تو درج کریں کہ آپ کون سی زبان بہترین بولتے

اور سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کی کوئی مخصوص بولی بولتے ہیں، تو اس 

کو بھی نوٹ کریں۔ انگریزی صرف اس صورت میں درج کریں کہ اگر آپ جج کے 

 فیصد آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔  100 سامنے انگریزی میں بولنے میں
 

 والدین کا مقام

(Parents’ location) 
  اگر آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں مرحومین ہیں، تو آپ کو پھر بھی ان کو

 درج کرنا ہو گا۔ "مقام" کی جگہ میں، "مرحوم" لکھیں۔ 
 

 حصہ بی
(Part B) 
 

 شریک حیات اور بچوں کے نام

(Spouse and children’s names) 
  یہ حصہ تب پر کریں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور/یا آپ کے بچے ہیں۔ اگر آپ کے

تمام بچوں کے لئے فارم پر کافی گنجائش نہ ہو، تو آپ درخواست کی پچھلی سائیڈ 

پر "تکملی فارم اے" یا اپنے نام، اے نمبر اور دستخط کے ساتھ ایک سادہ کاغذ 

 استعمال کر سکتے ہیں۔
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  اگر آپ کا/کی شریک حیات یا بچے درخواست میں شامل نہیں ہیں،  کیونکہ ان کے

پاس پہلے سے قانونی حیثیت موجود ہے )یہ کہ، وہ امریکی شہری یا قانونی مستقل 

 رہائشی ہیں(، پھر "دیگر وجوہات" پر نشان لگائیں اور خانے میں وضاحت کریں۔ 
 

 حصہ سی۔

(Part C) 
اس حصے کو پر کرنے سے پہلے، آپ اس  اہم ترین حصہ ہے۔یہ آپ کی درخواست کا 

پیکٹ کے "اپنے دعوے کے بارے میں سوچنا" حصے میں لکھے گئے سواالت کے 

جوابات کو دیکھنا چاہ سکتے ہیں۔ یہ بھی، آپ اپنی کہانی کو علیحدہ ایک اقرارنامے 

 کے طور پر لکھنا چاہ سکتے ہیں۔
 

ے ہیں، تو پھر پارٹ سی میں ایک مختصر خالصے اگر آپ علیحدہ اقرارنامہ تحریر کرت

کے ساتھ سواالت کے جوابات دیں اور "براہ کرم اقرارنامہ دیکھیں" تحریر کریں تاکہ 

 جج جان سکے کہ آپ کی پوری کہانی اقرارنامے میں موجود ہے۔
 

 واپس جانے کا خوف

(Fear of Return) 
  بتائیں کہ آپ اپنے ملک کو واپس جانے سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ یہ کہنا یاد

رکھیں کہ آپ اپنی نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے یا کسی مخصوص سماجی 

 گروہ کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ 
 

 اپنے آبائی ملک اور امریکہ میں گرفتاریاں

(Arrests in your home country and the US) 
  آپ کو اپنے آبائی ملک میں پیش آنے والے مخصوص مسائل )زیادتی یا بد

سلوکی جو آپ نے برداشت کی( کے عالوہ امریکہ میں کسی قسم کا مجرمانہ 

 ریکارڈ دونوں شامل کرنے چاہیں۔ 
 

 واپس جانے کا خوف

(Your fear of return) 
 ے ساتھ تخصیص کے ساتھ شناخت کریں کہ آپ کس سے خوفزدہ ہیں اور آپ ک

 کیا ہو گا، اگر آپ اپنے آبائی ملک واپس جاتے ہیں۔ 
 

 کسی اور ملک میں قانونی حیثیت

(Legal status in another country) 
  اگر آپ کو کسی اور ملک میں مستقل پناہ گزین کی حیثیت حاصل ہوئی ہے، تو

 آپ کو اسے یہاں درج کرنے کی ضرورت ہو گی۔ 
 

 حصہ ڈی
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(Part D) 
 پناہ"، "جالوطنی کی موقوفی" اور " یہ سواالت"CAT کے لئے آپ کی اہلیت کے "

 بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مکمل جواب دیں۔ 
 

 حصہ ای

(Part E) 
  یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ دستخط اور حلفی بیان دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے تحریر کیا

یں کہ آپ غلط بیانیوں کے ساتھ ہے، وہ سچ اور درست ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ جانتے ہ

درخواست جمع کرا رہے ہیں، تو آپ ملک بدری سے کسی قسم کی اعانت کے اہل نہیں 

 ہوں گے۔ 
 

 حصہ ایف

(Part F) 
  یہ حصہ تب پر کریں اگر کسی دوسرے شخص نے آپ کو درخواست مکمل کرنے میں

 مدد دی۔ 
 

 حصہ جی

(Part G) 
  گا۔یہ حصہ جج کے سامنے مکمل کیا جائے 
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 : اپنے دعوے کے بارے میں سوچنا2ضمیمہ 

(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 
 

وجوہات کہ میں پناہ، جال وطنی یا ایذا رسانی کے خالف کنونشن کی درخواست دے رہا/رہی 

 ہوں:

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

  چھوڑا؟ میں نے اپنا آبائی ملک کیوں

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

میں کس سے خوفزدہ ہوں؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

وہ مجھے اور مجھ جیسے دوسرے لوگوں کو کیوں ضرر میں ان سے کیوں خوفزدہ ہوں؟ 

  پہنچانا چاہ رہے ہیں؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

میرے خیال میں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اگر میں واپس جاتا/جاتی ہوں؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

میرے خیال میں وہ کیسے جان جائیں گے کہ میں واپس آ گیا/گئی ہوں؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

اور کس کو وہ دھمکا اور بدسلوکی کر رہے ہیں؟ کیا وہ میرے جیسے )نسل، مذہب، قومیت 

وغیرہ( لوگ ہیں؟ میں یہ کیسے جانتا/جانتی ہوں؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ماضی میں میرے تجربات

(My experiences in the past) 
اپنی کہانی بیان کرنے کا مؤثر ترین طریقہ اس کو جو کچھ واقع ہوا ہے، کی مثالیں دینا  جج کو

ہے۔ ان مخصوص تجربات کے بارے میں سوچیں جو آپ کے دعوے سے متعلق ہوں، مثال کے 

طور پر وہ مخصوص اوقات جب آپ پر کسی مخصوص شخص یا افراد کے گروہ کی جانب 

۔ اگر آپ کو ایذا رسائی کے متعدد تجربات کا سامنا کرنا پڑا، تو سے حملہ کیا گیا یا دھمکایا گیا

بدترین واقعات کے بارے میں سوچیں یا وہ اوقات جو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ جج کو 

معلوم ہوں۔ اب، جج کے سواالت کا تفصیلی جواب دینے کے لئے اپنے ماضی کے تجربات کے 

 وچھیں:بارے میں اپنے آپ سے درج ذیل سواالت پ
 

 : 1تجربہ 
 

 _____________________________ جگہ:_____________________تاریخ: __
 

آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ ________ 
 
کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ )مثال، حکومت، پولیس، باغی، مذہبی گروہ، وغیرہ...( آپ ان کی 

 ہیں؟ کیسے شناخت کر سکتے

__________________________________________________________ 
 

وہ آپ کو کیوں دھمکا یا بدسلوکی کر رہے تھے؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 کہا؟ کیاآپ کو دھمکاتے یا ضرر پہنچاتے ہوئے انہوں نے 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مخصوص طور پر آپ کو نشانہ بنا رہے

___________________________________________________ _______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

لگائیں جن کا درج ذیل پانچ وجوہات میں سے، کس کے لئے انہوں نے آپ کو نشانہ بنایا؟ دائرہ 

 اطالق ہو: نسل     /     مذہب     /قومیت    /   سماجی گروہ    /    سیاسی رائے
 چال؟ آپ کو کیسے پتہ

__________________________________________________________ 
 

______________ ______اور کس کو انہوں نے دھمکایا یا بدسلوکی کی؟ ___________

_____________________________________________________________ 
 

 : 2تجربہ 
 

 _______________تاریخ: _______________ جگہ:______________________

 
آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ ________ 
 
کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ )مثال، حکومت، پولیس، باغی، مذہبی گروہ، وغیرہ...( آپ ان کی 

 ہیں؟ کیسے شناخت کر سکتے

__________________________________________________________ 
 

وہ آپ کو کیوں دھمکا یا بدسلوکی کر رہے تھے؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



   ©FIRRP  صرف ک  ار ای ھر ب ر پ توب و 2018 اک د ک جدی یا ت یا ک ھا گ  24 ت

 
 کہا؟ کیاآپ کو دھمکاتے یا ضرر پہنچاتے ہوئے انہوں نے 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مخصوص طور پر آپ کو نشانہ بنا رہے

____________________________________________________ ______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

چ وجوہات میں سے کس کے لئے انہوں نے آپ کو نشانہ بنایا؟ دائرہ لگائیں جن کا درج ذیل پان

 اطالق ہو: نسل     /     مذہب     /قومیت    /   سماجی گروہ    /    سیاسی رائے
 چال؟ آپ کو کیسے پتہ

__________________________________________________________ 
 

 : 3تجربہ 
 

 _________________________________________ جگہ:____________تاریخ: 
 

آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 
کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ )مثال، حکومت، پولیس، باغی، مذہبی گروہ، وغیرہ...( آپ ان کی 

 ہیں؟ کیسے شناخت کر سکتے

__________________________________________________________ 
 

دھمکا یا بدسلوکی کر رہے تھے؟ وہ آپ کو کیوں 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 کہا؟ آپ کو دھمکاتے یا ضرر پہنچاتے ہوئے انہوں نے کیا

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ہیں؟ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مخصوص طور پر آپ کو نشانہ بنا رہے آپ

_____________________________________________________ _____

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

درج ذیل پانچ وجوہات میں سے کس کے لئے انہوں نے آپ کو نشانہ بنایا؟ دائرہ لگائیں جن کا 

 اطالق ہو: نسل     /     مذہب     /قومیت    /   سماجی گروہ    /    سیاسی رائے
 چال؟ آپ کو کیسے پتہ

__________________________________________________________ 
 

_______________ ______اور کس کو انہوں نے دھمکایا یا بدسلوکی کی؟ __________

_____________________________________________________________ 
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 ۔ سروس کا تصدیق نامہ3ضمیمہ 

Appendix 3. Certificate of Service 
 

وکیل یا جج کو عدالت میں دیتے  ICEدرج ذیل تصدیق نامہ استعمال کریں، اگر آپ دستاویزات 

 ہیں۔
 
میں، ________________________)آپ کا نام( بذریعہ ہذا تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں 

کے نمائندے کو نیچے دی  ICE Litigationنے اپنے ہاتھ سے اس دستاویز کی ایک عدد نقل 

 گئی تاریخ کو حوالے کی۔
 

 دستخط: 
 

 تاریخ:
 

وکیل یا جج کو سماعت سے پہلے  ICEدرج ذیل تصدیق نامہ استعمال کریں اگر آپ دستاویزات 

 بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں۔
 

میں، ________________________)آپ کا نام( بذریعہ ہذا تصدیق کرتا/کرتی ہوں میں 

 ___________________  ICE Litigationیز کی ایک عدد نقل نے اس دستاو
دفتر کا پتہ درج کریں( کو بذریعہ ڈاک  ICE)حراستی مرکز جہاں آپ قیام کر رہے ہیں، میں 

 نیچے دی گئی تاریخ کو بھیجی۔
 

 دستخط: 
 

 تاریخ:
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 ۔ ترجمے کے تصدیق نامے کا نمونہ4ضمیمہ 

(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 

 

میں، ______________________ )مترجم کا نام(، بذریعہ ہذا تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ 

میں اس دستاویز کو اس کی اصل زبان سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کا/کی اہل ہوں اور 

 میری بہترین صالحیتوں کے مطابق ترجمہ صحیح اور درست ہے۔
 

 مترجم کے دستخط 
 اریخت

 
 
 
 
 


