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دعووں سے متعلق بیان لکھنے کا کیا مقصد ہے؟
پروٹیکشن ویزا کی درخواست دینے کیلئے آپ کو یہ وجوہ لکھنے کی رضورت ہے کہ آپ کے خیال میں آپ
کو آسٹریلیا میں تحفظ کیوں ملنا چاہیئے۔
آپ ان وجوہ کو فارم ( 866پروٹیکشن ویزا کیلئے درخواست فارم) کے پارٹ Cمیں سواالت  48 - 42کے
جواب میں لکھ سکتے ہیں۔
یا اگر آپ کے پاس بہت سی معلومات ہیں تو آپ ان معلومات کو ایک الگ بیان کے طور پر لکھ کر
اپنےدرخواست فارم کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں۔

آپ کو بیان میں کیا لکھنا چاہیئے؟
• •بیان کا آغاز اپنی ذاتی تفصیالت سے کریں جن میں یہ شامل ہیں:
•
•
•
•
•
•

•نام
•تاریخ پیدائش
•شہریت اور/یا آپ کس ملک میں رہتے تھے
•مذہب اور نسل/قوم (اگر اس کا تعلق آپ کے دعووں سے ہو)
•آپ کا خاندانی پس منظر اور پیشہ
•کوئی بھی دورسی ذاتی تفصیالت جو آپ کے دعووں کیلئے اہم ہوں۔

یہ لکھیں کہ آپ کے ساتھ اور آپ کی درخواست
میں شامل آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا۔
یہ بیان آپ کو آپکی داستان سنانے کا موقع دیتا
ہے۔
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آپ کو بیان میں کیا لکھنا چاہیئے؟ (جاری ہے)
• •خاندانی پس منظر :اگر آپ کے والدین یا گھرانے کے دورسے افراد کو پہلے
ایسے مسائل پیش آ چکے ہیں جو آپ کے اپنے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں تو
ان کے مسائل کا ذکر کریں۔
• •آپ کو اپنے ملک میں کیا مسائل تھے :بتائیں کہ آپ کو پہلی دفعہ کب مسائل پیش
آۓ یا نقصان پہنچا۔
•
•
•
•

٬2 ٬1
...4 ٬3

•کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا؟
•آپ کو کس طرح نقصان پہنچایا گيا؟
•نام ،مقامات اور اوقات سمیت دورسی باتیں تفصیل سے بیان کریں۔
•کیا آپ نے اپنے ملک کی حکومت یا پولیس سے مدد مانگی؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ؟

• •آپ نے کب اور کیوں اپنا ملک چھوڑا :آپ نے جب اپنا وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو یہ
فیصلہ اسی وقت کیوں کیا؟ آپ نے اپنا ملک کس طرح چھوڑا؟ مثال کے طور پر:
•
•
•
•

•کیا آپ نے پاسپورٹ استعامل کیا؟
•کیا آپ نے رشوت دی؟
•آپ نے آسٹریلیا آنے کا ویزا کیسے حاصل کیا؟
•کیا آپ کو اپنے ملک کے بارڈر کنٹرول پر ملک سے نکلنے میں مشکل ہوئی؟

• •آپ آسٹریلیا کیوں آۓ:

??

??

• •آپ نے کسی اور ملک کی بجاۓ آسٹریلیا آنے کا انتخاب کیوں کیا؟
• •آپ نے روانگی کا فیصلہ کیوں کیا؟

اہم تجاویز:

• •تاریخ کے لحاظ سے ترتیب وار :اپنا بیان اس ترتیب سے لکھیں جس ترتیب سے
واقعات ہوۓ ،رشوع سے لے کر آخر تک۔ اس طرح لوگوں کو آپ کی داستان
سمجھنے میں آسانی رہے گی اور آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی کہ آپ
نے کیا لکھا ہے۔
• •اپنی ذاتی صورتحال پر توجہ رکھیں :اس میں کوئی ہرج نہیں کہ آپ اپنے ملک
میں عام مسائل کے بارے میں بتائیں۔ تاہم آپ کو اپنا بیان اس مقصد کیلئے
استعامل نہیں کرنا چاہیئے کہ اس سے آپ کے ملک کے بارے میں تفصیلی
معلومات مہیا ہوں۔
3

آپ کو بیان میں کیا لکھنا چاہیئے؟ (جاری ہے)
• •آپ اپنے ملک واپس جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بتائیں کہ آپ کو کن باتوں
کا خوف ہے۔
•
•
•
•

•کیا آپ کو نقصان پہنچایا جاۓ گا؟
•کون آپ کو نقصان پہنچاۓ گا؟
•وہ آپ کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟
•وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟

کون؟ کیا؟ کیوں؟

• •حکومت کی طرف سے تحفظ :کیا حکومت یا پولیس آپ کو اس نقصان سے بچاۓ
گی جس کا آپ کو ڈر ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ؟
• •کسی اور مقام پر جا بسنا :کیا آپ اپنے ملک کے کسی اور حصے میں منتقل ہو کر
وہاں ایسے مسائل کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں جو آپ کو پہلے پیش تھے؟

• •نہیں؟ واضح کریں کہ ملک کے کسی اور حصے میں منتقل ہونے پر آپ کو مسائل کیوں پیش
آتے رہیں گے۔
• •ہاں؟ اگر آپ اپنے ملک کے کسی اور حصے میں جا کر رہ سکتے ہیں لیکن یہ مشکل ہو گا تو
واضح کریں کہ آپ کیلئے وہاں چلے جانا کیوں معقول نہ ہو گا۔ مثال کے طور پر:
• •کیا آپ کے رشتے دار یا تعلقات کسی اور جگہ ہیں؟
• •کیا دورسے عالقوں کا سفر کرنا مشکل یا خطرناک ہے؟
• •کیا دورسے عالقوں میں عام خطرات ہیں؟

کیا کوئی اور ایسے ذاتی حاالت ہیں جن کی وجہ سے کہیں اور جا کر رہنا نامناسب ہو گا؟ مثال کے طور پر
آپ کی عمر ،جنس ،معذوری ،زبان کی رکاوٹ ،نسل ،مذہب ،کام تالش کرنے کی اہلیت۔
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یاد رکھنے کی باتیں
• •سچ بتائیں
مبالغہ نہ کریں اور نہ ہی اپنی طرف سے واقعات گھڑیں۔ یہ قابل تعزیر جرم ہے۔
ڈیپارٹمنٹ آف امیگریشن آپ کے دعووں کو آپ کے ملک کے بارے میں دورسی
معلومات کے حوالے سے چیک کرے گا۔ اگر سامنے آیا کہ آپ نے اپنی داستان کے
کچھ حصوں میں دھوکے سے کام لیا ہے تو ممکن ہے کہ فیصلہ کرنے واال آپ کی
داستان کے کسی حصے پر بھی یقین نہ کرے اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ
آپ کو پروٹیکشن ویزا نہ ملے۔
• •تاریخیں
خود سے تاریخیں نہ گھڑیں کیونکہ اس طرح آپ کے یہ تاریخیں بھول جانے کا
امکان ہے۔
یکسانیت اہم ہے۔
یہ یقینی بنائیں کہ تاریخوں اور واقعات کی تفصیالت پورے بیان میں ایک جیسی
ہی رہیں۔
• •اپنے بیان سے اچھی طرح واقف ہوں
انٹرویو میں آپ سے ان معلومات کی بنیاد پر سواالت پوچھے جائیں گے جو آپ نے
اپنی درخواست اور بیان میں دی تھیں۔
• •تائیدی کاغذات
اپنے دعووں کی تائید کرنے والے کاغذات کی *مص ّدقہ نقول فراہم کریں۔ اصل
کاغذات مت بھیجیں۔ اصل کاغذات اپنے انٹرویو پر ساتھ الئیں۔
• •.
*کسی دستاویز کی مصدقّہ نقل وہ فوٹو کاپی ہے جس پر ( Justice of the Peaceجسٹس آف دی پیس) کی تصدیق ثبت ہو۔ جسٹس آف دی
پیس کا پتہ معلوم کرنے کیلئے دیکھیئے http://jp.lawlink.nsw.gov.au/public/welcomePublic.do
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مزید معلومات

مزید معلومات
مزید معلومات کیلئے آپ  RACSکی فون پر مشورے کی رسوس سے فون منرب  9114 1600پر منگل اور جمعرات کے دن  10:00اور 12:00
کے درمیان رابطہ کر کے فون پر مفت مشورہ حاصل سکتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جاۓ کہ آیا آپ کو مالقات کا وقت حاصل کرنے کی رضورت
ہے یا کسی اور رسوس سے رابطے کیلئے ریفرل (حوالہ) درکار ہے۔
یہ برورش ان زبانوں میں دستیاب ہے :عربی ،چینی (آسان) ،دری ،فارسی ،تامل ،ترک ،اردو
مزید معلومات کیلئے  www.racs.org.auدیکھیں RACS ،کو  (02) 9114-1600پر فون کریں یا  admin@racs.org.auپر ای میل کریں۔
اعالن دستربداری :یہ معلوماتی پرچہ عمومی نوعیت کا ہے۔ اس میں قانونی مشورہ نہیں دیا گیا اور اسے قانونی مشورہ سمجھ کر اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیئے۔
پناہ گزینوں کیلئے مشورے اور کیس پر کام کی رسوس ( )RACSتجویز کرتی ہے کہ آپ کسی قانونی معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے ایک اہل وکیل سے ان قانونی
مسائل پر مشورہ کریں جو آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پناہ گزینوں کیلئے مشورے اور کیس پر کام کی رسوس ( )RACSنے یہ اشاعتی مواد تحریر کیا ہے اور رسوس ان
معلومات کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ یہ معلوماتی پرچہ ان لوگوں کیلئے ہے جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا آسٹریلیا میں اطالق پانے والے قانون سے متاثر ہوتے ہیں۔
اس معلوماتی پرچے میں دی گئ معلومات یکم نومرب 2012کو درست اور تازہ ہیں۔
یہ اشاعتی مواد  Law and Justice Foundation of NSWکی مالی معاونت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن نظام انصاف میں انصاف اور غیر جانبداری کو فروغ
دینے اور انصاف تک رسائی بہرت بنانے کیلئے کام کرتی ہے ،بالخصوص سامجی و معاشی لحاظ سے کمزور حیثیت کے لوگوں کیلئے۔ http://lawfoundation.net.au
یہ اشاعتی مواد کاپی رائٹ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اسے جزوی یا کلّی طور پر تعلیمی مقاصد سے دوبارہ شائع کیا جا سکتا ہے برشطیکہ پناہ گزینوں کیلئے مشورے
اور کیس پر کام کی رسوس ( )RACSاور اس کے معاونین کے تصنیفی کام کا مناسب اعرتاف کیا جاۓ۔
اعالن دستربداری :اس اشاعت میں ظاہر کی گئ متام آراء اس کے مصنفین کی آرا ء ہیں اور رضوری نہیں کہ یہ Law and Justice Foundation’s Board of Governors
کے نظریات کی عکاسی کرتی ہوں۔ © )Refugee Advice and Casework Service (RACS
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