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 جائزہ .1
 

 : بنیادی معلوماتاّولحصہ 
 

I۔ تعارف 

 

اس پیکٹ میں امیگریشن کے قانون کے متعلق بنیادی معلومات موجود ہے۔ یہ آپ کو آپ کے قانونی حقوق اور ذمہ 

 داریوں کے بارے میں بتائے گا۔ 

 

سے نکالنے کے لیے استعمال آپ کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ  DHSجن کے تحتہیں،  طریقے موجودیقانونایسے کئی 

ہے۔یہ پیکٹ ان لوگوں کے لیے ہے، جو عمومی طور پر نکالے جانے، ملک بدر کیے جانے یا اخراج کے عمل  کرسکتا

یا انتظامی طور پر نکالے جانے کے  میں ہیں۔فوری طور پر نکالے جانے، نکالے جانے کے فیصلے کے برقرار رہنے

، تو برائے مہربانی پر اس طرح کا کوئی عمل درآمد ہو رہا ہےاگر آپ  لوگوں پر اس کا اطالق نہیں ہوتا۔عمل میں موجود 

دیگر دستیاب مواد پڑھیں، جو فوری طور پر نکالے جانے، نکالے جانے کے فیصلے کے برقرار رہنے یا انتظامی طور 

 کے عمل کے لیے عمل درآمد کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ پر نکالے جانے

 
II۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ 

 

A ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ اسکیورٹی یا امریکہ ۔ آپDHS "جو امریکی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، جسے "امیگریشن ،

کی حکومت سمجھتی ہے کہ امریکہ ہیں، کیونکہ  موجود بھی کہا جاتا ہے، کی حراست میں ہیں۔ آپ یہاں پر اس وجہ سے

میں غیر قانونی طور پر آئے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا امریکہ آپ نے امیگریشن کا کوئی قانون توڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 

نے کسی ایسے جرم کا ر گئے ہوں۔ آپ ہہے کہ آپ قانونی طریقے سے آئے ہوں، مگر یہاں بہت زیادہ وقت کے لیے ٹھ

 کے امیگریشن کی حالت کو متاثر کرتا ہے۔ ، جو آپ ارتکاب کیا ہو

 

B نہیں اپنامقدمہ سے نکالنا چاہ رہی ہے۔ یہ عمل "نکالنا" یا "ملک بدری" کہالتا ہے۔ اگر آپ امریکہ ۔ حکومت آپ کو

سے نکل جانے کا حکم دیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کئی سالوں تک قانونی طور پر امریکہ لڑتے، تو آپ کو 

واپس نہ آ سکیں۔ جب آپ کو نکالے جانے کا حتمی حکم موصول ہو، اور آپ اس وقت حراست میں  میں دوبارہہ امریک

 ہوں،توآپ کو حقیقی طور پر آپ کے آبائی ملک میں واپس بھیجا جائے گا۔

 

C طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایسے۔ آپ اس ملک میں مقیم رہنے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ یا آپ کچھ چیزیں 

یا جج اس بات کا فیصلہ کرتا ہے  مقدمہ نہیں لڑتےواپس آنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ  آپ کے لیے اس ملک میں مستقبل میں

 جانے کا حکم دے گا۔ نکل میں رہنے کے اہل نہیں ہیں، تو جج آپ کو امریکہ سے امریکہ کہ آپ 

 

 

IIIفراڈ کو سمجھنا ۔ 
 

 بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔کے ساتھ آپ سے اور حکومت  کے دوران، کے عملاور ملک بدری  گیحراستکے امیگریشن 
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آپ کی صورت حال میں موجود لوگوں کے ساتھ فراڈ اکثر اُس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مقدمہ کی نمائندگی کے لیے 

پ آوکیل کی تالش میں ہوتے ہیں یا وکیل کی خدمات حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے امیگریشن کے مقدمے میں اور 

بانڈ سماعت کے دوران اگر آپ چاہیں، تو صرف دو طرح کے لوگ ہی آپ کو قانونی مشاورت اور سروسز فراہم کر کی 

 سکتے ہیں؛ یعنی اٹارنی اور مجاز حکام کی جانب سے منظور شدہ نمائندے۔

یم حاصل کی ہو امریکہ میں ایک اٹارنی )جسے 'وکیل' بھی کہا جاتا ہے( وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے قانون کی تعل 

بار ایسوسی ایشن کا الئسنس ریاستی .( کی ڈگری حاصل کی ہو۔ انہیں "اچھی حیثیت" میں کسی .J.Dاور ُجوِرس ڈاکٹر )

بار ایسوسی ایشن کا امتحان بھی پاس کیا ہو۔ وکالء قانونی مشاورت اور ریاستی یافتہ ممبر ہونا چاہیے اور انہوں نے 

آفس اور آپ کی اپیلوں (اسائلم پناہ گزینی )قانونی خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ انہیں آپ کی جانب سے امیگریشن عدالت، 

ہوتی ہے۔ آپ اپنے  کے دوران کاغذات اور درخواستیں مکمل کرنے اور آپ کے مقدمہ کی نمائندگی کرنے کی اجازت

وکیل کو الئسنس کے کاغذات دکھانے کا کہہ سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو، تو آپ کو اُس کا ایڈمشن نمبر بھی اپنے پاس نوٹ 

 کر لینا چاہیے۔

 

( کی جانب سے امیگریشن خدمات کی فراہمی کی جازت دی جاتی DOJ)محکمہ انصاف کو  ےایک منظور شدہ نمائند 

مکمل طور پر منظور شدہ نمائندہ امیگریشن عدالت میں، اسائلم آفس میں اور بورڈ آف امیگریشن  ہے۔ عام طور پر، ایک

آپ کی اپیل کے دوران آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ منظور شدہ نمائندہ دیگر ریاستی عدالتوں یا روبرو اپیلز کے 

تا۔ کسی نمائندے کی قانونی منظوری جاننے امیگریشن کے عالوہ دیگر کسی بھی مقدمہ میں آپ کی نمائندگی نہیں کر سک

 کے اجازت نامے کی نقل دکھانے کو کہا جائے۔ DOJکا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اُسے 

 

یا چھوڑنے کا حق آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور آپ کو کوئی ایسا برقرار رکھنے کسی وکیل یا منظور شدہ نمائندہ کو  

 آپ مطمئن نہ ہوں۔جس سے کی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو یا  قانونی نمائندہ نہیں رکھنا چاہیے جس

 

سمگلروں کے ساتھ مال ااگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے قانونی نمائندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا وہ انسانی  

ندے کے ہوا ہے، تو مدد حاصل کریں۔ اگر آپ چاہیں، تو آپ اپنے نمائندے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ اپنے قانونی نمائ

درج کروا سکتے ہیں۔ بعد میں جب ہماری بالمشافہ مالقات ہو، تو اُس وقت آپ اس بارے میں مزید بھی خالف شکایت 

 معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

 

نوٹری پبلک، نوٹیریو یا نوٹیریو پبلیکو وکیل یا منظور شدہ نمائندہ نہیں ہوتا اور آپ کے امیگریشن مقدمے میں وہ کسی  

کی منظوری موجود ہو اور  DOJنونی مشاورت یا خدمات نہیں دے سکتا، ماسوائے اس کے کہ اس کے پاس قسم کی قا

کے لیے کام کرتا ہو۔ امریکہ میں نوٹری پبلک ایک ایسے پبلک آفیسر کو ادارے کی جانب سے کسی تسلیم شدہ  DOJوہ 

تصدیق کی اجازت ہوتی ہے۔ امیگریشن کے  کہتے ہیں جسے قانونی طور پر دستاویزات، بیان حلفی اور حلف ناموں کی

کنسلٹینٹ اور امیگریشن کے سلسلے میں معاونت فراہم کرنے والے فراہم کنندگان وکیل نہیں ہوتے اور وہ قانونی 

 کر سکتے۔نہیں مشاورت یا خدمات فراہم 

 

یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات بھی فراڈ ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج بڑے سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ساتھ حکومت کے  

نہایت اہم ہے کہ آپ کے مقدمہ کے سلسلے میں تمام عدالتی بیانات اور حکومت کو مہیا کیے جانے والے تمام کاغذات 

کے مطابق، عدالت میں یا امیگریشن آفیسر کے سامنے قانون ۔ امریکہ کے نظام ہوںہمیشہ مکمل طور پر سچائی پر مبنی 

مت کو دی جانے والی ہر درخواست میں شامل کردہ تمام معلومات یا ثبوت الزمی طور پر سچائی کہی گئی ہر بات یا حکو

پر مبنی ہونے چاہیں۔ غلط بیانی کرنا اور جھوٹے ثبوت پیش کرنا غیرقانونی ہیں اور حکومت آپ کے خالف قانونی چارہ 

 جوئی کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کے مقدمے کو بھی نقصان پہنچے گا۔
 

 

IV. آپ کے حقوق کیا ہیں؟ 

 

Aجب آپ عدالت ، تو ہیں ۔ آپ کے پاس جج سے بات کرنے کا حق موجود ہے۔ اگر آپ انگریزی بولتے یا سمجھتے نہیں

اور جو آپ کو اس  م کرے گی، جو آپ کی اپنی زبان بولتا ہو گاعدالت آپ کو ایک ترجمان فراہمیں موجود ہوں گے، تو 

 کہ کیا ہو رہا ہے۔  بارے میں بات کرنے اور سمجھنے میں مدد دے گا
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B ال سکتے  کو بھی اپنے ساتھ کا حق موجود ہے۔ سماعت پر، آپ ایک وکیل میں پیش ہونےسماعت ایک ۔ آپ کے پاس

ں امریکہ میں رہنے دیا جانا ہیں، جو عدالت کو اس بارے میں وضاحت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ کو کیو

 چاہیے۔ مگر حکومت آپ کے وکیل کے لیے ادائیگی نہیں کرے گی۔

 

C ہوں۔ مقدمے میں معاون۔ آپ کے پاس جج کو ایسی معلومات دینے کا حق موجود ہے، جو آپ کے 

 

D ،۔وجو عدالت میں آپ کے خالف بولتا ہ۔ آپ کے پاس کسی بھی ایسے شخص سے سواالت پوچھنے کا حق ہے 

 

Eمیں نہیں رہ سکتے، تو آپ کے پاس ایک اور عدالت، بورڈ آف امریکہ ہ کرتا ہے کہ آپ ۔ اگر جج اس بات کا فیصل

 جانے کا حق موجود ہے۔ اسے "اپیل" کہا جاتا ہے۔ لے مقدمہامیگریشن اپیلز، میں اپنا 
 

 

 : سماعتیںمحصہ دو
 

I۔ سماعتوں پر کیا ہوتا ہے؟ 

 

A  ا دو اضافی میزیں ہوتی ہیں۔ عموم  وہاں پر ا کمرہ عدالت کے سامنے والے حصے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ۔ جج عموم

ہو تو،  اپنا وکیل موجود اگر آپ کے پاس ر بیٹھتا ہے اور آپ دوسری میز پر اورکا وکیل ایک میز پ DHSامیگریشن یا 

کیل ٹیلیویژن پر آئے گا۔ ہمیشہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات، جج یا حکومت کا وآپ 

 نتائج ہوتے ہیں۔  خطرناک۔ سچ نہ بولنے کے بہت بولتے ہیںٔوں کے متعلق سچ وکے تمام پہل مقدمہاپنے امیگریشن کے 

 

B:۔ پہلی سماعت پر درج ذیل سواالت کے جواب دینے کے لیے تیار رہیں 

 ؟ہیںومات درست کیا عدالت کے پاس موجود آپ کے متعلق معل .1

 سے نکالے جانے کے خالف لڑنا چاہتے ہیں؟امریکہ کیا آپ  .2

 ہے؟ موجود کیا آپ کے پاس وکیل .3

 کیا آپ وکیل تالش کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ .4

 کیا آپ رضاکارانہ طور پر واپس جانےکی درخواست کرنا چاہتے ہیں؟ .5

 اہتے ہیں؟کیا آپ نکالے جانے )ملک بدر کیے جانے( کی درخواست کرنا چ .6

 ذیل میں ہم آپ کو ان تمام سواالت کے متعلق معلومات دیتے ہیں۔

 

 ؟ہیں. کیا عدالت کے پاس موجود آپ کے متعلق معلومات درست 1

a( "آپ کو ایک دستاویز ، جسے "پیشی کا نوٹس )الفاظ میں ایک " بعض اوقات سادہ۔NTA )کہا جاتا ہے "

لت میں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دستاویز موجود نہ ہو، تو آپ کو عداموصول ہونا چاہیے۔ یہ دستاویز بہت اہم 

گی۔ "پیشی کا نوٹس" ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس بارے میں کیا  جانے پر اس کی ایک عدد نقل مل جائے

سمجھتی ہے کہ آپ کا نام، آپ کی قومیت کا ملک )جہاں آپ کو نکالنے جانے کے آرڈر کی صورت میں واپس 

ہونے کا میں داخل ہونے کی تاریخ، آپ کے داخل امریکہ ا(، آپ کا امیگریشن نمبر، آپ کے بھیجا جائے گ

۔ آپ کو اس کی جا رہی ہےات کیا ہیں، کہ وہ آپ کو ملک بدر کرنے کی کوشش طریقہ اور اس چیز کی وجوہ

 چاہیے۔  پڑھنادستاویز کو بہت غور سے 

 

b )بارے میں معلومات میں کوئی مسئلہ ہے، تو جج کو اگر آپ کے "پیشی کے نوٹس" میں موجود آپ کے  ۔

بتائیں۔ اگر آپ دستاویز کو پڑھ نہیں سکتے، تو آپ کی زبان بولنے واال ایک ترجمان کمرہ عدالت میں آپ کے 

لیے اسے پڑھے گا۔ سماعت کے دوران، جج "پیشی کے نوٹس" سے معلومات پڑھے گا اور آپ سے پوچھے گا 

، تو، "ہاں یہ درست ہے" یا اگر ںجواب دینا چاہیے: اگر تمام معلومات درست ہو کہ کیا وہ درست ہے۔ آپ کو

 کہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، تو "نہیں، یہ غلط ہے"

 

 سے نکالے جانے کے خالف لڑنا چاہتے ہیں؟امریکہ کیا آپ  .2



 

 4 -ویرا انسٹیٹیوٹ آف جسٹس 
 

 

امریکہ لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک ایسی وجہ چاہیے، جس کی بناء پر حکومت کو آپ کو  مقدمہاگر آپ اپنا 

ہیں، جن کی بنیاد پر جج آپ کو نکالے جانے )جسے موجود ہو سکتی ات ں رہنے دینا چاہیے۔ ایسی کئی وجوہمی

کی اجازت دے سکتا  میں مقیم رہنےامریکہ "ملک بدری" بھی کہا جاتا ہے( کو منسوخ کر سکتا ہے اور آپ کو 

 ہے۔

 

a) کیا آپ ایک امریکی شہری ہیں؟ 
کچھ لوگ امریکی شہری ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک امریکی شہری ہیں، تو حکومت آپ 

 کو امریکہ سے گرفتاریا ملک بدر نہیں کر سکتی۔ آپ ایک شہری ہو سکتے ہیں، اگر:

  میں پیدا ہوئے تھے۔ امریکہ آپ 

  میں پیدا ہوئے تھے، یاامریکہ کے والدین یا دادا/دادی/نانا/نانی آپ 

  ۔تھے سال کے ہونے سے پہلے آپ کے والدین امریکی شہری بن گئے 18آپ کے 

 کے شہری ہوں۔امریکہ بھی کا شہری ہو، تو ممکن ہے کہ آپامریکہ ایک بھی  کوئیاگرآپ کے والدین میں سے 

 

b)  ؟ تھے ایک ویزا کے ساتھ داخل ہوئےمیں قانونی طور پر امریکہ کیا آپ 
 اگر آپ قانونی طور پر داخل ہوئے، اور:

  کا/کی شہری ہے، یاامریکہ آپ کا شوہر یا بیوی 

  کا/کی شہری ہے، یاامریکہ اور  سال عمر 21آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، جو کم از کم 

  کا شہری امریکہ وئی ایک سال سے کم عمر غیر شادی شدہ ہیں اور آپ کے والدین میں سے ک 21آپ

 ہے،

میں ایک مستقل رہائشی بننے عدالت آپ ایک مستقل رہائشی بننے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو امیگریشن 

 کی اجازت دی جائے، تو حکومت آپ کو ممکنہ طور پر ابھی نکال )ملک بدر( نہیں سکتی۔
 

c)  ؟تھے داخل ہوئےمیں غیر قانونی طریقے سے، بغیر اجازت امریکہ کیا آپ 
 ، اورتھے میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئےامریکہ اگر آپ 

  سے پہلے امیگریشن میں درخواست جمع کروائی، یا 2001کسی نے آپ کے لیے اپریل 

  کے شہری شریک حیات یا والدین نے آپ کے ساتھ ناجائز سلوک کیا، امریکہ کسی 

میں ایک عدالت میں ایک مستقل شہری بننے کے قابل ہوں۔ اگر آپ کو امیگریشن امریکہ ہو سکتا ہے کہ آپ 

 مستقل رہائشی بننے کی اجازت دی جائے، تو حکومت آپ کو ممکنہ طور پر ابھی نکال )ملک بدر( نہیں سکتی۔

 

d کے ایک قانونی مستقل رہائشی ہیں؟ امریکہ ( کیا آپ کے پاس ایک "گرین کارڈ" موجود ہے؟ کیا آپ 
 کے ایک قانونی مستقل رہائشی ہیں اورامریکہ اگر آپ 

  رہا ہے، اورموجود سے اپنا گرین کارڈ  سال 5آپ کے پاس کم از کم 

  مسلسل ہیں، اورسے سال  7میں کم از کم امریکہ آپ قانونی طور پر داخل ہونے کے بعد 

  سنجیدہ مجرمانہ افعال کہا آپ نے کسی سنجیدہ جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، )ان سنجیدہ جرائم، جنہیں

جاتا ہے، میں شامل ہیں: قتل، جنسی زیادتی، کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی، منشیات کی 

زائد عرصے کی سزا دی گئی ہو اور ایک سال یا زائد اسمگلنگ، پرتشدد جرائم جن میں ایک سال یا 

 کی سزا کے ساتھ چوری۔(

میں مقیم رہنے اور اپنا "گرین امریکہ ے ہیں اور جج آپ کو آپ "نکالے جانے کی تنسیخ" کے لیے اہل ہو سکت

 رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اپنے پاس کارڈ،" جسے آپ کی مستقل رہائش بھی کہا جاتا ہے، 

 

e کیا آپ کی ملک بدری آپ کے خاندان کے لیے انتہائی مشکل ہو گی؟ کیا آپ کے خاندان کے کوئی خاص )

 مسائل ہیں؟

 مگر:–کے مستقل قانونی رہائشی نہیں ہیں امریکہ آپ  –نہیں ہے موجود اگر آپ کے پاس گرین کارڈ 
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 کے شہری یا قانونی مستقل رہائشی ہیں امریکہ شریک حیات، آپ کے بچے یا آپ کے والدین  /کیآپ کا

مسائل  یا غیر معمولیاور آپ کی ملک بدری ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گی، کیونکہ کوئی خاص 

 موجود ہیں، اور 

  سال سے مسلسل ہیں )آپ کو اس وقت کے دوران ملک بدر نہیں کیا گیا اور  10میں پچھلے امریکہ آپ

 سے باہر نہیں گئے(، اور امریکہ آپ لمبے عرصے کے لیے 

  رہے ہیں، کے طور پر سالوں کے دوران "اچھے اخالقی کردار" والے شخص 10آپ ان 

میں مقیم رہنے کی اجازت دے امریکہ خ" کے لیے اہل ہو سکتے ہیں اور جج آپ کو آپ "نکالے جانے کی تنسی

سکتا ہے۔ اگر آپ کو نکالے جانے کی تنسیخ دے دی جاتی ہے، تو آپ کو ایک "گرین کارڈ"، جسے مستقل 

 رہائش بھی کہا جاتا ہے، ملے گا۔ 

 

fکیا آپ گھریلو تشدد کے شکار کوئی شخص ہیں؟ ) 

 د کے شکار کوئی شخص ہیں، اوراگر آپ گھریلو تشد

 کے قانونی مستقل رہائشی ہیں اور امریکہ شہری ہیں یا  کےامریکہ شریک حیات یا والدین  /کیآپ کا

 ، یاگئی ہے پہنچائیضررآپ کو جسمانی یا نفسیاتی طور پر 

  اور ہےگئی پہنچائیضرر آپ کے بچے کے والد/والدہ نے آپ کے بچے کو جسمانی یا نفسیاتی طور پر 

 یہ شخص کوئی امریکی شہری یا قانونی مستقل رہائشی ہے

 اور

  میں ہیں، اورامریکہ سے  سال 3آپ کم از کم 

  "رہے ہیں، کے طور پر شخص کے مالکآپ "اچھے اخالقی کردار 

آپ "گھریلو تشدد کے شکار افراد کے نکالے جانے کی تنسیخ" کے لیے اہل ہو سکتے ہیں اور جج آپ کو 

رہنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو گھریلو تشدد کے شکار افراد کے لیے نکالے جانے میں مقیم امریکہ 

 کی تنسیخ دے دی جاتی ہے، تو آپ کو ایک "گرین کارڈ"، جسے مستقل رہائش بھی کہا جاتا ہے، ملے گا۔

 

g)   سے پہلے کسی جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں؟  1997کیا آپ اپریل 
 اگر:

  ہے، موجود رہائشی ہیں یا آپ کے پاس "گرین کارڈ" آپ ایک قانونی مستقل 

  ۔ ہیں سے پہلے کسی جرم کے مرتکب یا معاون پائے گئے 1997آپ اپریل 

  سال سے زیادہ وقت قید میں نہیں کاٹا۔ 5کی وجہ سے آپ نے اپنے جرم 

 استثناء 212(c)ایک  –میں مقیم رہ سکیں امریکہ ہو سکتا ہے کہ آپ خصوصی اجازت کے ساتھ 

 کے لیے اس صورت میں بھی اہل ہو سکتے ہیں، اگر: استثناءآپ اس خصوصی 

  آپ ایک قانونی مستقل رہائشی ہیں اور 

  سال  5شک آپ نے قید میں تھے، بی سے پہلے کسی جرم کے مرتکب پائے گئے 1990نومبر  29آپ

 سے زیادہ وقت کاٹا ہو۔

میں مقیم رہنے اور اپنا "گرین کارڈ،" جسے کہ امریدے دی جائے، تو آپ کو  استثناء212(c)اگر آپ کو ایک

 مستقل رہائش بھی کہا جاتا ہے، پاس رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔

 Audio2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

h)  کیا آپ اپنے ملک میں واپس جانے سے خوف زدہ ہیں؟ 

واپس بھیجا گیا تو،  سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کے ملکآپ پہنچایا گیا ہے یا ضرر اگر آپ کو ماضی میں 

کو درج ذیل چیزوں کی وجہ ضرر پہنچایا جائے گا، تو آپ "پناہ" کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس ضرر آپ کو 

 سے ہونا چاہیے:

 نسل 

 مذہب 

 قومیت 

  سیاسی رائے )سیاسی رائے میں زبردستی اسقاط حمل یا آبادی کو قابو کرنے کے جبری اقدامات کی

 ت یا اختالف شامل ہو سکتا ہے۔(دیگر صورتوں کے خالف مزاحم
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  کسی مخصوص سماجی گروہ کی رکنیت )ایک مخصوص سماجی گروہ میں ایسے لوگ شامل ہو

ذہنی کوئی ایسے لوگ جنہیں مہلک بیماریاں یا  نس پرست یا ٹرانس جینڈر ہوں،سکتے ہیں، جو ہم ج

 مسئلہ ہو؛ اور بعض اوقات ایسے لوگ جو کسی گینگ کے سابقہ رکن ہوں۔(

 

ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ پناہ حاصل کرنے کے اہل نہ ہوں۔  اگر آپ کسی سنجیدہ جرم کے مرتکب

و سکتا ہے کہ ناہ کے لیے درخواست دینی ہوتی ہے یا پھر ہآنے کے ایک سال کے اندر پامریکہ ا، آپ کوعموم  

گر ایسے لوگوں کے ات کے عالوہ پناہ کے لیے درخواست نہ دے سکتے ہوں۔ مآپ مخصوص محدود وجوہ

رہے ہیں یا سے میں ایک سال سے زیادہ عرصہ امریکہ لیے تحفظ کی دیگر متبادل صورتیں موجود ہیں، جو 

ہیں۔ )اسے "نکالے جانے کو روکنا" کہتے ہیں۔( اگر آپ اپنے آبائی  پائے گئےکسی سنجیدہ جرم کے مرتکب 

 ے کسی وکیل سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ ملک میں جانے سے خوف زد ہیں، تو اپنی اہلیت جاننے کے لی

 

اگر آپ کو پناہ مل جاتی ہے، تو آپ ایک سال کے بعد اپنے گرین کارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور 

النے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ مالزمت، رہائش امریکہ شریک حیات اور بچوں کو  /اپنیآپ اپنے

ہیں۔ تاہم، اگر آپ کو پناہ دے دی جاتی ہے، تو محتاط رہیں کہ آپ اپنے  کے بھی اہل ہو سکتےفوائداور طبی 

 واپس لی جا سکتی ہے۔ حیثیت آبائی ملک کو سفر نہ کریں، کیونکہ آپ کا گرین کارڈ اور قانونی 

 

اور کام کر  سکتے ہیں میں قانونی طور پر رہامریکہ آپ اگر آپ کو نکالے جانے کا عمل روک لیا جائے، تو

شریک حیات یا  /اپنییں، مگر آپ ایک گرین کارڈ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور نہ ہی اپنےسکتے ہ

ال سکیں گے۔ نکالے جانے کے عمل کو روکنے کا بس یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس ملک  میںامریکہ بچوں کو 

کا خطرہ ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ضرر میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا، جہاں آپ کو 

DHS  کو واپس آنے کے امریکہ سے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ اجازت لیے بغیر پیشگی سے

۔ اگر آپ کو پہنچنے کا خطرہ ہوضرر اں آپ کو ا اگر آپ اس ملک کو واپس جائیں، جہقابل نہ ہوں، خصوص  

 سی وکیل سے بات کرنی چاہیے۔ یقین نہیں، تو آپ کو ک

 

iاگر آپ اپنے آبائی ملک کو واپس چلے گئے، تو کیا آپ کو اذیت پہنچائی جائے گی؟ ) 
اگر آپ کو آپ کے ملک واپس بھجوایا گیا اور آپ حکومت یا حکومت کی جانب سے کام کرنے والے لوگوں کی 

ت کے خالف کنوینشن" کے تحت تحفظ جانب سے اذیت پہنچائے جانے کے خطرے میں ہوئے، تو آپ کو "اذی

ال سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ ۔ اس سے گرین کارڈ نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ اپنے بچوں کو گا فراہم کیا جائے

، تو آپ امریکہ میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی گیاکو اذیت کے خالف کنوینشن کے تحت تحفظ فراہم کیا 

تا ہے کہ آپ کو واپس نہ آنے دیا جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو نکال کر گئے، تو ہو سک باہر بھی کہیں

کسی دوسرے ایسے ملک میں بھیج دیا جائے، جہاں آپ کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی اور آپ کی ذاتی 

 صورتحال کی بنیاد پر، آپ کو حراست میں رہنا پڑ سکتا ہے۔

 

j ہیں؟ میں رہےامریکہ سے  1972جنوری  1( کیا آپ 
ہیں، تو آپ  کے مالکہیں اور ایک اچھے اخالقی کردار سے رہائش پذیر  1972جنوری  1میں امریکہ اگر آپ 

"رجسٹری" کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک قانونی مستقل رہائشی بن جائیں گے اور آپ کو گرین کارڈ ملے 

 گا۔

 

k) سے تعلق رکھنے والے یا سابقہ سوویت یونین  یماال، ہیٹ گوا، کیوبا، ایل سیلواڈور، گوٹینیکارا  آپ کیا

 بالک ملک کی قومیت والے کوئی شخص ہیں؟ 
( aں، اگر آپ کے اہل ہوحیثیت ی قانونی نام کی ایک چیز کے تحت امیگریشن ک NACARAآپ ہو سکتا ہے کہ

( کسی سنگین مجرمانہ c( ایک "اچھا اخالقی کردار" رکھتے ہیں، bپہلے کبھی بھی ملک بدر نہیں کیے گئے، 

 فعل کے مرتکب نہیں ہوئے، اور اگر: 

  میں داخل ہوئے امریکہ سے پہلے  1995دسمبر  1گوا یا کیوبا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آپ نیکارا

 سے پہلے خصوصی بینیفٹس کے لیے درخواست دی، 2000اپریل  1اور آپ نے 



 

 7 -ویرا انسٹیٹیوٹ آف جسٹس 
 

  میں داخل ہوئے اور آپ امریکہ سے پہلے  1990ستمبر 20آپ ایل سیلواڈور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ

 خصوصی بینیفٹس کے لیے رجسٹر ہوئے، 

 میں داخل ہوئے اور امریکہ سے پہلے  1990اکتوبر  2ماال سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ےآپ گوٹ

 خصوصی بینیفٹس کے لیے رجسٹر ہوئے، یا 

 سے پہلے پناہ کے لیے  1990اپریل  2ماال سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ےآپ ایل سیلواڈور یا گوٹ

 درخواست دی،

  سے  1991جنوری  1رکھنے والے شخص ہیں اور آپ شہریت آپ کسی سابقہ سوویت بالک ملک کی

 سے پہلے پناہ کے لیے درخواست دی، 1992جنوری  1میں داخل ہوئے اور آپ نے امریکہ پہلے 

 ۔رہنے کی اجازت ہو گی میںامریکہ ی قبول کر لیا جاتا ہے، تو آپ کو دعو   NACARAاگر آپ کا 

 

اس کے عالوہ، اگر آپ درج ذیل ممالک میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی سنگین مجرمانہ 

امریکہ مرتبہ نامناسب رویے کے مرتکب نہیں ہوئے، تو آپ اپنے آنے کی تاریخ کی بنیاد پر زائد فعل یا دو یا 

یہ، سوڈان، شام یا لگوا، صومانڈراس، نیپال، نیکارا ہہیٹی، ڈور، میں مقیم رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں: ایل سیلوا

ہو  اہلکے حیثیت کی بنیاد پر عارضی تحفظ یافتہ شہریت برائے مہربانی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی  یمن۔

 سکتے ہیں، تو کسی وکیل سے رابطہ کریں۔ 

 

l پہنچا ہو؟ ضرر ( کیا آپ کسی ایسے جرم کے شکار ہوئے ہیں، جس سے آپ کو سخت 
 اگر آپ:

  میں کسی جرم کے شکار رہے ہیں، امریکہ 

  میں مبتال ہوئے ہیں، اور تکلیفکسی جرم کے شکار ہونے کی صورت میں شدید جسمانی یا ذہنی 

  یا ہوں گے، مددگار رہے ہوںقانون نافذ کرنے والے افسران کے لیے 

 کہا جاتا ہے۔ (U Visa) یو ویزا تو آپ ایک خصوصی ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جسے

 

اگر آپ کو ایک یو ویزا فراہم کیا جاتا ہے، تو آپ ایک عارضی وقت کے لیے قانونی طور پر امریکہ میں رہنے 

کے قابل ہوں گے۔ تاہم، وقت کے ایک خاص عرصے کے بعد، آپ ایک "گرین کارڈ،" جسے مستقل رہائش بھی 

 حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، کے لیے درخواست دینے اور

 

m ؟ہیںتنظیم کے متعلق اہم معلومات موجود جرائم پیشہ ( کیا آپ کے پاس کسی 
 اگر:

  ہیںمعلومات موجود  ہے متعلق اہم اور قابل قابل بھروستنظیم کجرائم پیشہ آپ کے پاس کسی، 

 ن نافذ کرنے والے اداروں کو آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ معلومات دی ہے یا آپ قانو

 یہ معلومات دینے پر رضامند ہیں، اور

  تنظیم کے خالف ان کی جرائم پیشہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی

 تو ہونا ضروری ہے، موجود میںامریکہ تحقیقات کے لیے آپ کا 

 کہا جاتا ہے۔ (S Visa) ہوں، جسے ایس ویزاہو سکتا ہے کہ آپ ایک خاص ویزا حاصل کرنے کے قابل 

 

اگر آپ کو ایک ایس ویزا فراہم کیا جاتا ہے، تو آپ قانونی طور پر امریکہ میں رہنے کے قابل ہوں گے۔ وقت 

کے ایک خاص عرصے کے بعد، آپ ایک "گرین کارڈ،" جسے مستقل رہائش بھی کہا جاتا ہے، کے لیے 

 قابل ہو سکتے ہیں۔درخواست دینے اور حاصل کرنے کے 

 

n)  میں انسانی اسمگلنگ کے شکار رہے ہیں؟امریکہ کیا آپ 
انسانی اسمگلنگ وہ ہوتی ہے، جس میں کسی شخص سے زبردستی، دھمکا کر یا دھوکہ دے کر جبری مشقت 

بعض اوقات  کوجنسی استحصال کیا جائے۔ کچھ مثالیں ذیل میں ہیں: لڑکیوں اور خواتین اس کا لی جائے یا 

زبردستی عصمت فروشی یا جبری گھریلو کام کاج کروایا جاتا ہے۔ لڑکوں اور مردوں  ان سے ل کر کےاسمگ

میں کام کروایا جاتا ہے۔ اس  وں، کھیتی باڑی یا فیکٹریکام کو بعض اوقات اسمگل کر کے زبردستی تعمیراتی

جنسی مقاصد کے لیے کےوں مزدوری کے لیے اسمگل کیا جا سکتا ہے اور مردیقین ا خواتین کو بھی عالوہکے 
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اسمگل کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات، انسانی اسمگلنگ کے شکار لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ انہیں قرض 

میں النے اور ان کے کھانے امریکہ ا انہیں صورتحال میں رہنا پڑے گا، جو عموم   کسی خاصاتارنےکے لیے 

ہوتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے شکار لوگوں کو بعض اوقات  نے کے لیے ادائیگی کرنے سے متعلقاور رہ

نہیں نکل سکتے۔ بعض اوقات،  باہر دہ کر دیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی صورتحال سےعلیح  

اسمگلنگ کے شکار لوگوں کے پاسپورٹ، شناختی دستاویزات اور پیسے ان سے لے لیے جاتے ہیں، تاکہ یقینی 

کے کہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ اس کے عالوہ، بعض اوقات انسانی اسمگلنگ کے شکار لوگوں کو، اگر بنایا جا س

 جیسا انہیں کہا جائے، وہ ویسا نہ کریں، تو ان پر یا ان کے خاندانوں پر جسمانی تشدد کر کے دھمکایا جاتا ہے۔ 

 

 اگر:

  میں انسانی اسمگلنگ کے شکار رہے ہیں، امریکہ آپ 

 رنے والے اداروں کو اسمگلنگ کی تحقیقات یا عدالتی کارروائی میں مدد دینے کو تیار آپ قانون نافذ ک

 ہیں )اس کا اطالق صرف بالغان پر ہوتا ہے(، اور 

  تو پہنچے گا،ضررسے ملک بدر کیا گیا، تو آپ کو سخت امریکہ اگر آپ کو 

سے "جاری شدہ موجودگی" کہا ، یا عارضی ویزا ج(T Visa) ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خصوصی ویزا، ٹی ویزا

جاتا ہے، حاصل کرنے کے قابل ہوں، اگر آپ ان لوگوں کے خالف عدالتی کارروائی میں قانون نافذ کرنے والے 

 تھا۔ ہیں، جنہوں نے آپ کو اسمگل کیا اداروں کی مدد کر رہے

 

کے قابل ہوں گے۔ وقت کے  اگر آپ کو ایک ٹی ویزا فراہم کیا جاتا ہے، تو آپ قانونی طور پر امریکہ میں رہنے

ایک خاص عرصے کے بعد، آپ ایک "گرین کارڈ،" جسے مستقل رہائش بھی کہا جاتا ہے، کے لیے درخواست 

 دینے اور حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

 

 ہے؟ موجود . کیا آپ کے پاس وکیل3
 

a کی نمائندگی کر سکتا ہے۔( ایک وکیل آپ کے قانونی سواالت کے جواب دے سکتا ہے اور سماعتوں پر آپ 

 ہے، تو اسے اپنی نمائندگی کے لیے کال کریں۔ موجود اگر آپ کے پاس کوئی وکیل 

 

bہونا موجود ہے، تو آپ کے وکیل کو آپ کی پہلی سماعت پر آپ کے ساتھ  موجود ( اگر آپ کے پاس ایک وکیل

وکیل کے ساتھ مسائل درپیش ہیں اور آپ اگر آپ کو اپنے  تانا چاہیے کہ وہ آپ کا وکیل ہے۔چاہیے اور جج کو ب

 اسے ہٹانا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی جج کو بتائیں یا رضاکارانہ وکیل سے رابطہ کریں۔

 

 . کیا آپ وکیل تالش کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں؟4
 

a ی جلدی ، تو جتنرقمہےآپ کے پاس نہیں ہے، مگر وکیل حاصل کرنے کے لیےموجود ( اگر آپ کے پاس وکیل

 وکیل حاصل کریں۔کوئی ممکن ہو سکے 

 

bتو جج سے اہلی سماعت پر آپ کے ساتھ نہیں ہو( اگر آپ وکیل تالش کرنا چاہتے ہیں، مگر وکیل آپ کی پ ،

 وکیل تالش کرنے کے لیے وقت مانگیں۔ جج آپ کو آپ کی سماعت کے لیے کوئی اور تاریخ دے سکتا ہے۔

 

c تو آپ کو ایک ایسا وکیل تالش کرنے کی ضرورت ہو ہےنہیں موجود رقم ( اگر آپ کے پاس وکیل کے لیے ،

 مفت لڑے۔ آپ عدالت سے مفت وکیلوں کی ایک فہرست مانگ سکتے ہیں۔ مقدمہگی، جو آپ کا 

 

d برائے مہربانی نوٹ کریں کہ آپ صرف اپنی بانڈ کی سماعت کے لیے ایک وکیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر )

میں آپ کی نمائندگی  مقدمہت کے لیے وکیل حاصل کرتے ہیں، تو وہ آپ کے باقی کے آپ صرف بانڈ کی سماع

 نہیں کریں گے۔ یقینی بنائیں کہ آپ اپنی نمائندگی کی حدود کو سمجھتے ہوں۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 . کیا آپ رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی درخواست کرنا چاہتے ہیں؟5
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 کی درخواست کر سکتے ہیں۔" یرضاکارانہ طور پر واپسلڑنا نہیں چاہتے، تو آپ ایک " مقدمہاگر آپ اپنا 

a ) سے چلے جانا اس صورت میں آپ کا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، اگر:امریکہ 

 آپ نے کسی سنجیدہ جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، اور 

 آپ کے پاس ملک بدری کے خالف دفاع نہیں ہے۔ 

 

bضاکارانہ طور پر واپس جانے کے فوائد درج ذیل ہیں:( ر 

  اگر آپ کو ملک بدری کا آرڈر ملنے کی بجائے رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت دے دی

 آسان ہوتا ہے۔ا عموم  واپس آنا  میںامریکہ آپ کے لیے جائے، تو مستقبل میں 

  امریکہ ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ےجاتیہاگر آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت مل

واپس آنے سے اتنا زیادہ عرصہ نہ روکا جائے، جتنا عرصہ آپ کو نکالے جانے )ملک بدری( کے 

 ئے گا۔ جاروکا میں آرڈر کی صورت 

واپس آنے کے جرم کی سزا میں امریکہ نکالے جانے )ملک بدری( کے آرڈر کے بعد غیر قانونی طور پر 

سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ رضاکارانہ طور پر جانے کی اجازت کے  20 جرمانے لگ سکتے ہیں اور

 ا بہت کم ہے۔واپس آنے کے جرم کی سزا نسبت  امریکہ بعد غیر قانونی طور پر 

 

c سے رضاکارانہ طور پر واپس جانا چاہتے ہیں، تو اپنی پہلی سماعت پر آپ کو الزمی طور امریکہ ( اگر آپ

 پر:

  طور پر واپس جانے کی اجازت مانگنی چاہیے،جج سے رضاکارانہ 

  سے نکاال جا سکتا ہے، اورامریکہ قبول کرنا چاہیے کہ آپ کو 

  ۔ہیں لڑنے یا اپیل نہیں کرنے والے مقدمہقبول کرنا چاہیے کہ آپ اپنے 

اگر آپ سنجیدہ جرائم کے مرتکب رہے یا اگر آپ کو ماضی میں رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت 

 گئی تھی، تو آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ دی

 

d:اگر آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو ) 

 گیا ہو، کہ وہ  آپ کو وہ تمام سفری دستاویزات حاصل کرنی ہوں گی، جن کے بارے میں آپ کو بتایا

امیگریشن آپ کو ان دستاویزات میں سے پاسپورٹ شامل ہے۔ آپ کو ضرورت ہیں۔ اس میں آپ کا 

 کسی کو بھی حاصل کرنے میں مدد نہیں دے گی،

  سے جانا ہو گا، اورامریکہ آپ کو 

 آپ کو اپنے ٹکٹ کے لیے خود ادائیگی کرنی ہو گی۔ 

جانے زندگی میں صرف ایک مرتبہ رضاکارانہ طور پر واپس اپنی آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ کو 

کی اجازت مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سفری دستاویزات حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے 

واپسی کے ٹکٹ کے لیے ادائیگی کر سکتے ہیں، توآپ نکالے جانے )ملک بدری( کا آرڈر لینے پر غور 

ئے، تو آپ کے کر سکتے ہیں۔ مگر پھر، اگر آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت دے دی جا

ریکارڈ میں نکالے جانے کا کوئی آرڈر نہیں ہو گا۔ اس سے آپ کے لیے مستقبل میں قانونی طور پر واپس 

 آنا آسان ہو سکتا ہے۔ 

 

e )1  سے شروع کرتے ہوئے، اگر آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے  1997اپریل

میں ایک سال سے زیادہ عرصہ غیر قانونی طور پر رہے مریکہ اسال کی عمر کو پہنچنے کے بعد  18اور 

میں امریکہ سال کی عمر کے بعد  18سال کے لیے واپس نہیں آ سکتے۔ اگر آپ  10ہیں، تو آپ قانونی طور پر 

( سے زیادہ عرصہ غیر قانونی طور پر مقیم رہے ہیں، تو آپ قانونی طور ے ہیںمہینے بنت 6ا دن )جو تقریب   180

 /کیمیں نہ ہونے سے آپ کےامریکہ ال کے لیے واپس نہیں آ سکتے۔ تاہم، اگر آپ یہ ظاہر کر سکیں کہ س 3پر 

کا شہری یا قانونی مستقل رہائشی ہو، کے لیے شدید مشکالت پیدا ہوں امریکہ شریک حیات، والدین یا بچے، جو 

 ے درخواست دے سکتے ہیں۔کے لی استثناءسال سے پہلے داخل ہونے کے لیے خصوصی  10یا  3گی، تو آپ 
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f اگر آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت دے دی جائے اور آپ رضاکارانہ طور پر واپس )

جانے کے مختص کردہ عرصے کے دوران جانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو وہ آرڈر خود بخود ملک بدری کا 

حیثیت شن کی سال کے لیے اپنی امیگری 10آپ  آرڈر بن جاتا ہے۔ آپ پر شہری جرمانے کیے جا سکتے ہیں اور

 اہل ہو سکتے ہیں۔ تبدیل کرنے کے لیے نا

 

g اگر آپ کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور آپ غیر قانونی طور پر اجازت )

سے نکاال )ملک امریکہ میں واپس آ جاتے ہیں، تو آپ کو حراست میں لیا جا سکتا ہے اور امریکہ کے بغیر 

 بدر( جا سکتا ہے۔ 

 

 . کیا آپ نکالے جانے )ملک بدر کیے جانے( کی درخواست کرنا چاہتے ہیں؟6
لڑنا نہیں چاہتے اور آپ رضاکارانہ طور پر واپس جانے کی اجازت کے لیے اہل نہیں ہیں، تو  مقدمہاگر آپ اپنا 

لڑنا نہیں چاہتے، تو آپ کو  مقدمہآپ نکالے جانے )ملک بدری( کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا 

 سے نکل جانے کا حکم دیا جائے گا۔ امریکہ 

 

 
II۔ جج فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ 

 

لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کی اضافی سماعتیں ہوں گی۔ ان اضافی سماعتوں کے عالوہ، آپ جج  مقدمہاناگر آپ اپ

کو اس بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں نکاال )ملک بدر( نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وکیل 

حکومتی وکیل یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ خود بھی نہیں ہے، تو آپ اپنی طرف سے 

سے نکاال )ملک بدر( جانا چاہیے۔ جج کو آپ دونوں کی بات سننی ہوتی ہے اور فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ جب امریکہ کو کیوں 

 ، تو جج فیصلہ کر دے گا۔ جائیںہہنچ جج کے پاس تمام معلومات 

 

 
III۔ کیا فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ 

 

A. کی  مقدمہآپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سماعت کرنے والے جج سے کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ کے پاس اپنے  اگر

 پر نظر ثانی کرے گا۔  مقدمہاس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا جج آپ کے  اپیل کرنے کا حق موجود ہے۔

 

B. نا چاہیے اور آپ کو الزمی طور اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی سماعت کے آخر میں جج کو الزمی بتا

 ( دن کے اندر بورڈ آف امیگریشن اپیلز کے پاس نوٹس آف اپیل جمع کروانا چاہیے۔ 30پر جج کے فیصلے کے تین )

 

C. ا، آپ کو مہینے لگ سکتے ہیں، جو بعض اوقات زیادہ اور کم ہو سکتے ہیں۔ عموم   6سے  3ا ک اپیل میں تقریب  یا

ایک وفاقی رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی اپیل ہار جاتے ہیں اور کسی دوسری عدالت )انتظار کے دوران حراست میں 

اپیلز( میں دوبارہ اپیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اپیل میں زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے، جو بعض  فآ ٹسرکٹ کور

 سال تک ہو سکتا ہے۔ 2 - 1اوقات 

 
 

IV سے نکلنا ممکن ہے؟ سنٹر۔ کیا حراستی 
 

A سے نکل سکتے ہیں، اگر وہ رقم ادا کریں، جسے بانڈ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ رقم، ایک بانڈ، ادا سنٹر۔ کچھ لوگ حراستی

کا 1,500الزمی طور پر وعدہ کرنا ہو گا کہ آپ ہر عدالتی سماعت میں پیش ہوں گے ایک بانڈ کم از کم $ آپ کو کریں، تو

ی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی عدالت میں سماعت کی کوئی پیشی چھوٹ ہوتا ہے، جو بعض اوقات اس سے کافی زیادہ بھ

جاتی ہے، تو آپ اپنی ادا کردہ رقم کھو دیں گے۔ اگر آپ کو نکالے جانے )ملک بدری( کا حکم دیا جاتا ہے، تو رقم پھر 

کل جانے )ملک بھی واپس ہو گی۔ تاہم، رقم واپس حاصل کرنے کے لیے، آپ کو حکومت کو ثابت کرنا ہو گا کہ آپ کو ن

۔ عام طور پر، آپ کو اپنے آبائی ملک میں ایک جائیں گےسے چلے امریکہ واقعیبدری( کا حکم دیے جانے کے بعد آپ 
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سے ایک فارم بھروانا ہو گا اور پھر اسے امریکہ کے بانڈ آفس یدفتر امریکمیں جانا ہو گا، سفارتخانے یا قونصلیٹامریکہ 

 کو واپس بھجوانا ہو گا۔

 

Bامریکہ ی دوسرا شخص آپ کی جگہ بانڈ کی ادائیگی کر سکتا ہے یا عدالت کو رقم دے سکتا ہے۔ اس شخص کو ۔ کوئ

کا شہری یا قانونی مستقل شہری )"گرین کارڈ ہولڈر"( ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہ سب کچھ کریں، جس کا کہا جائے، تو بانڈ 

بانڈ کی رقم واپس حاصل کرنے کے لیے عدالت کی تمام کی ادائیگی کرنے والے شخص کو تمام رقم واپس مل جائے گی۔ 

 سماعتوں پر پہنچنا انتہائی اہم ہے۔ 

 

C سے جا سکتے ہیں۔ آپ کی تمام عدالتی سماعتیں  سنٹر۔ اگر آپ اپنے بانڈ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو آپ حراستی

 سے باہر کسی عدالت میں ہوں گی۔  سنٹرحراستی 

 

Dر رہتے ہیں، جو اس جگہ سے دور ہے، جہاں آپ حراست میں تھے، تو آپ جج سے ۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پ

میں منتقل کرنے کی درخواست کر سکتے عدالت کو اپنے رہنے کی جگہ کے قریب موجود کسی امیگریشن  مقدمہاپنے

سماعت ہو گی۔ اگر  کہہ سکتا ہے۔ آپ کو اس عدالت میں جانا ہو گا، جہاں پر آپ کا جج کہے گا کہ آپ کیبھی ہیں۔ جج نہ 

آپ سے کوئی سماعت چھوٹ جائے، تو جج آپ کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے نکالنے )ملک بدری( کا حکم دے گا اور 

 آپ اپنے بانڈ کے لیے ادا کردہ رقم کھو دیں گے۔ 

 

E الزمی دن کے اندر  5کو ایسی تبدیلی کے بارے میں  ٹتبدیلی کی صورت میں امیگریشن کور۔ آپ کو اپنے پتے کی

کو اپنے نئے پتے کے بارے میں مطلع کرنا ہو  DHSدن کے اندر  10طور پر مطلع کرنا ہو گا۔ آپ کو منتقل ہونے کے 

کو یہ معلومات فراہم نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سماعت کے اہم نوٹس نہ  DHSگا۔ اگر آپ عدالت اور 

 ۔بڑھ جائےرہ موصول ہوں اور آپ کے لیے نکالے جانے کے حکم کا خط

 

 
V۔ بانڈ سماعتیں کیا ہوتی ہیں؟ 

 

A  سے جانے کے لیے رقم ادا  سنٹرذا آپ حراستی ۔ بعض اوقات، آپ کو عدالت جانے سے پہلے بانڈ نہیں دیا گیا ہوتا، لہ

نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات، بانڈز بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جج آپ کو بانڈ دے یا کم رقم پر 

 بانڈ دے، تو بانڈ کی ایک سماعت کی درخواست کریں۔ مگر محتاط رہیں۔

 ماعت کا حق ہو۔ اچھی طرح تیاری کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانڈ کی صرف ایک س 

 ۔ مگر جج آپ کو ایسا بانڈ دینے کا وکو ایسا بانڈ دے، جو کم مہنگا ہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہوں کہ جج آپ

فیصلہ بھی کر سکتا ہے، جو زیادہ مہنگا ہو۔ یا جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کو بانڈ بالکل ہی نہ دیا جائے اور 

 باہر نہ نکلیں۔ سے سنٹرفیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ حراستی 

 

B ( آپ 2( آپ ایک خطرناک شخص نہیں ہیں، اور )1جج کو یہ بتانا چاہتے ہیں: )کو ۔ آپ کی بانڈ کی سماعت میں، آپ

 اپنی تمام سماعتوں پر پیش ہوں گے۔ جج کو بتانے کے لیے، آپ:

 ں، جو بتاتے ہوں جج کو آجروں، خاندان، مذہبی رہنمأوں یا دوستوں کی جانب سے ایسے خط پیش کر سکتے ہی

میں قانونی تارکین وطن ہیں، تو وہ جج کو آپ کے بارے میں امریکہ کہ آپ ایک اچھے شخص ہیں۔ اگر وہ 

آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سماعت پر نہیں آ سکتا، تو آپ جج سے انہیں خود بھی بتانے کے لیے سماعت پر 

 بذریعہ ٹیلیفون کال کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

 غذات یا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کاامریکہ خاندان کے ان اراکین کی پیدائش کے سرٹیفیکیٹ، جو  جج کو

میں قانونی امریکہ کے کسی رشتہ دار کے پاس ہوں، جس سے پتا چلتا ہو کہ وہ  جو آپکارڈز کی نقول دیں، 

شادی کے سرٹیفیکیٹ کی  طور پر موجود ہیں۔ اگر آپ کسی امریکی شہری سے شادی شدہ ہیں، تو جج کو اپنی

 شریک حیات امریکی شہری ہے۔ /کینقل اور اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ کا

   ا کسی اگر آپ کسی جرم کے مرتکب ہوئے، تو جج کو اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، خصوص

 بحالی پروگرام یا کالسوں، جس میں آپ نے شرکت کی ہو، کے سرٹیفیکیٹس۔
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  انگریزی، غصے کو قابو کرنا یا بچوں کی مثال   – ہے یا کالسوں میں شرکت کی ہیں میں پڑھےکہ امریاگر آپ 

 تو جج کو گریجوئیشن کے سرٹیفیکیٹ دیں۔  –پرورش کی مہارتیں 

 جج کو اپنے ٹیکس کے کاغذات کی نقول دیں۔ 

 جج کو اپنے کام کی تنخواہ کے چیک کی رسیدیں دیں۔ 

 

Cت ہے۔۔ آپ کو تیار رہنے کی ضرور 

  اپنی تمام دستاویزات جمع اور منظم کریں۔ 

  نقول۔عدد 3اگر آپ کر سکتے ہوں، تو حکومتی وکیل اور جج کے لیے اضافی نقول بنائیں، کل 

 
VI۔ آپ کو نکالے جانے )ملک بدری( کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 

 

A ۔ اگر یہ آپ کا پہال نکالے جانے )ملک بدری( کا آرڈر ہے اور آپ کسی سنجیدہ جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، تو آپ

سال کے لیے واپس نہیں آ سکتے۔ بعض اوقات، ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت میں چھوٹ حاصل کرنے  10قانونی طور پر 

معقول ا کہ آپ یا آپ کے خاندان کے پاس ایسی مخصوص اور جلدی واپس آنے کے قابل ہوں، مگر آپ کو ثابت کرنا ہو گ

 ہیں، جن کی بناء پر آپ کو جلدی واپس آنے دیا جانا چاہیے۔موجود ات ہوجو

 

B سال کے لیے  20۔ اگر آپ کو پہلے بھی نکالے جانے یا ملک بدر کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے، تو آپ قانونی طور پر

 واپس نہیں آ سکتے۔

 

C سے نکاال )ملک بدر( گیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی قانونی طور امریکہ ۔ اگر آپ کو کسی سنجیدہ جرم کے ساتھ

پر واپس نہ آ سکیں۔ اگر آپ غیر قانونی طور پر واپس آتے ہیں، تو آپ کے خالف اس جرم پر عدالتی کارروائی ہو سکتی 

 سال تک گزارنے پڑ سکتے ہیں۔ 20میں  ہے اور آپ پر جرمانہ ہو سکتا ہے اور وفاقی قید

 

D واپس آتے ہیں اور پکڑے جاتے امریکہ سے نکاال )ملک بدر( جاتا ہے اور آپ اجازت کے بغیر امریکہ ۔ اگر آپ کو

پ پر روائی کی جا سکتی ہے اور آپ کو واپس بھیجے جانے سے پہلے آکے خالف وفاقی طور پر عدالتی کا ہیں، تو آپ

 آپ کو وفاقی قید میں وقت گزارنا پڑ سکتا ہے۔ا ہے اور جرمانہ کیا جا سکت

 


