س :کیا سیاسی پناہ کی خدمات عوام کے لئے کھال ہے؟
ج :عوامی صحت کے تحفظ کے لئے عوام کے لئے (COVID_19
سیاسی پناہ کی خدمت بند ہے
کی وجہ سے)  2020/03/13سے لے کر  2020/04/10تک۔ اس مدت
کے دوران اسائلم سروس عوام کے لئے کھال نہیں ہوگی۔
س :میرے پاس  2020/03/13سے  2020/04/10تک اپیل جمع کروانے
کے لئے ایک مقررہ انٹرویو  /رجسٹریشن  /آخری تاریخ ہے۔ کیا یہ ابھی
بھی جاری ہے؟
نہیں۔ اسائلم سروس کوئی انتظامی کام انجام نہیں دے گی جیسے کہ A:
سیاسی پناہ کا انٹرویو  ،نئی سیاسی پناہ کی درخواستوں کی رجسٹریشن ،
تازہ دعوی جمع کروانا یا اپیلیں۔  2020/4/10کے بعد عمل کرنے کے
سلسلے میں ایک نیا اعالن ہوگا اور آپ کو اپنی نئی سیاسی پناہ کے
انٹرویو کی تاریخ یا اندراج کے بارے میں رہنما خطوط دیئے جائیں گے۔
آپ کی اپیل جمع کروانے سے متعلق جمع کرانے کی تاریخ
 2020/04/10تک ملتوی کردی جائے گی اور کسی بھی صورت میں
آپ کو اپیل داخل کرنے کے کھلتے ہی اپنے آپ کو اسائلم سروس میں
پیش کرنا چاہئے۔
س :میرے سیاسی پناہ گزندہ کے کارڈ کی میعاد ختم ہوگئی ہے  ،یا اس
کی میعاد  2020/03/13سے  2020/04/10کے درمیان ہوگی۔ میں کیا
کروں؟

ج :اس عرصے کے دوران  ،آپ خود کو تجدید کے لئے سیاسی پناہ کی
خدمت میں پیش نہیں کرسکتے ہیں۔ درخواست دہندہ کے کارڈ کی جواز
کو اس وقت کیلئے بڑھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر  ،اگر آپ کا کارڈ
 2020/03/17کو ختم ہوجاتا ہے تو  ،یہ  2020/04/10تک درست رہے
گا  ،جب اسائلم درخواست دہندہ کے کارڈ کی توثیق اور تجدید کے بارے
میں کوئی نیا اعالن ہوگا۔
س :میں بین االقوامی تحفظ کے فائدہ اٹھانے والے کے طور
پر رہائشی اجازت نامے یا سفری دستاویز کا حامل ہوں  ،جس کی میعاد
ختم ہوچکی ہے یا  2020/03/13سے  2020/04/10تک ختم ہونے والی
ہے۔ میں کیا کروں؟
ج :اس عرصے کے دوران  ،آپ خود کو تجدید کے لئے سیاسی پناہ کی
خدمت میں پیش نہیں کرسکتے ہیں۔ آپ کے کارڈ کی صداقت یا اس وقت
کے لئے توسیع کی جائے گی۔ ہم متعلقہ قانون سازی کی توقع کر رہے
ہیں جو  2020/04/10کے بعد کارڈوں کی جواز کے بارے میں فریم
ورک اور ان کی تجدید کے لئے نئی ڈیڈ الئن کی وضاحت کرے گی۔
س :میرا سیاسی پناہ کا انٹرویو طویل عرصے کے بعد طے کیا گیا ہے۔
کیا میں انٹرویو کی تاریخ کو تیز کرنے کے لئے درخواست دے سکتا
ہوں؟
ج 2020/03/13 :سے لے کر  2020/04/10تک کے عرصہ میں ،
سیاسی پناہ کی خدمت عوام کے لئے کھال نہیں  ،وکالء کے لئے نہیں

ہوگی  ،لہذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس مدت کی میعاد ختم ہونے کا
انتظار کریں تاکہ اپنا اپنا نام پیش کریں۔ درخواست
س :میں نے ڈبلن ریگولیشن کے ذریعے خاندانی اتحاد کے لئے
درخواست دی ہے۔ میرے کیس کا کیا ہوگا؟
ج :اس وقت کے لئے ڈبلن یونٹ سیکیورٹی عملے کے ساتھ کام کر رہا
ہے۔ آپ ان کے دفاتر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ اب بھی اپنے آپ
:سے یا اپنے وکیل کے ذریعہ دستاویزات ای میل پر بھیج سکتے ہیں
۔ جہاں تک ہمیں مطلع کیا گیا ہے  ،ٹیک dublingr@asylo.gov.gr
چارج کی درخواستیں دوسرے ممبر ممالک کو وقت پر ارسال کردی
جائیں گی  ،اگر آپ نے ایک مکمل فائل جمع کرادی ہے۔
س :میری اپیل پر اپیل ’اتھارٹی‘ کے ذریعہ  2020/04/10تک معیاد
کے ساتھ بات کی جائے گی۔ کیا اب بھی بحث ہوگی؟ کیا مجھے اپیلز
’اتھارٹی کے سامنے خود کو پیش کرنے کی ضرورت ہے؟
ج :اپیلوں کا اتھارٹی ابھی بھی کام میں ہے  ،لیکن وہ عوام کے لئے کھال
نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اور نہ ہی آپ کے وکیل کو ان کے احاطے
میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اپیل کمیٹیاں ابھی بھی شیڈول کے مطابق
 ،لیکن اپیل کنندہ کے جسمانی موجودگی کے بغیر  ،اپیلوں پر بحث کر
رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  ،جب تک کہ آپ کو اس معاملے پر
تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہو  ،آپ کو کمیٹی کے سامنے پیش
کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اضافی دستاویزات ہیں ،
جسے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو  ،آپ کو یا تو اپنے وکیل کے ساتھ بات
چیت کرنی ہوگی  ،اگر آپ کے پاس ہے تو  ،انہیں اپنی طرف سے

 ،یا خود اور  appealsauthority@asylo.gov.grبھیجنے کے ل۔
اپیل پر بھیجیں۔
س :اپیل اتھارٹی کے سامنے ابھی بھی میری اپیل کا معائنہ بقیہ مقدمہ
کے طور پر زیر التوا ہے۔ نئے سیاسی پناہ کے قانون کے مطابق (آرٹ.
کے  )2مجھے اپنے آپ کو اپیل ’اتھارٹی  113 L. 4636/2019پارہ 2
کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور میری اپیل کی جانچ پڑتال کے لئے
درخواست پیش کرنا ہوگی اور اپنا موجودہ پتہ بھی دینا ہوگا۔ کیا میں ایسا
کرسکتا ہوں؟
ج :نہیں۔ درخواست دہندگان اور وکال کا استقبال عارضی طور پر معطل
کردیا گیا ہے کیونکہ اپیل اتھارٹی عوام کے لئے کھال نہیں ہے۔ آپ کی
آپ کی درخواست جمع کروانے کی  yourاپیل کی جانچ پڑتال کے ل
آخری تاریخ معطل کردی جائے گی۔
س :کیا میں وکندریقرت انتظامیہ (ڈیم) کا دورہ کرسکتا ہوں؛
ج :مسخ شدہ انتظامیہ عوام کے لئے  2020/03/12کے درمیان اور
 2020/04/10تک بند رہے گی۔
س :میں نے اپنی درخواست اور فائل رہائشی اجازت نامے کے لئے جمع
کروانے کے لئے  2020/03/12سے لے کر  2020/04/10تک کی
مدت کے اندر کسی حد تک وینٹریکالئزڈ ایڈمنسٹریشن میں مالقات طے
کی ہے۔ کیا میری مالقات ابھی بھی جاری ہے؟

ج :خدمت ایک اعالن کرے گی  ،جو  2020/04/10- 2020/04/06کے
درمیان کسی حد تک مطلع کی جائے گی  ،جو  2020/03/12سے لے
کر  2020/04/10تک ڈیینٹرالئزڈ ایڈمنسٹریشن میں شیڈول تقرریوں سے
متعلق ہوگی۔ تقرریوں کو معطل کردیا گیا۔
س :میں نے وسطی انتظامیہ میں کسی تاریخ میں  2020/03/12سے لے
کر  2020/04/10تک کسی تاریخ میں ضمنی دستاویزات جمع کروانے
کے لئے  ،اپنے کارڈ کو دوبارہ جاری کرنے یا شہریت کے حصول کی
وجہ سے معطل کرنے کی میعاد طے کردی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟
ج :اگر آپ کو اضافی دستاویزات بھیجنے کی ضرورت ہے تو آپ انہیں
رجسٹرڈ پوسٹ (توجہ نہیں کورئیر) کے ذریعے سالمیینیاس  2اور پیٹرو
ریلی  ،پوسٹ کوڈ  55 118پر بھیج سکتے ہیں۔
اگر آپ اپنی رہائش کا اجازت نامہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے
شہریت حاصل کرلی ہے تو آپ اسے رجسٹرڈ پوسٹ (کورئیر کی طرف
نہیں توجہ دالنے) کے پتے سالمینیاس  2اور پیٹرو ریلی  ،پوسٹ کوڈ
 55 118پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ جزوی معطلی کا فیصلہ وصول
کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے رہائشی اجازت نامے کے بعد  ،آپ کو خدمت
کے کھلنے کے بعد اسے ذاتی طور پر ملنا چاہئے
رہائشی اجازت نامہ دوبارہ جاری کرنے کے لئے درخواست کے لئے -
ہم ایک اعالن کی توقع کر رہے ہیں  ،جو ہفتے کے  weتقرریوں کے ل
دوران  2020/04/06سے  2020/04/10تک جاری کیا جائے گا۔
س :میں اقامتی اجازت نامہ  /بلیو پیپر  /قانونی رہائش کا مخصوص
سرٹیفیکیشن کا حامل ہوں جو  2020/03/12سے لے کر 2020/04/10
تک کی مدت میں ختم ہوگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟

ج :اس مدت کے دوران مذکورہ باال کی توثیق میں توسیع کی گئی ہے۔
دوسرے الفاظ میں  ،یہاں تک کہ اگر آپ کی رہائش کا اجازت نامہ  /بلیو
پیپر  /قانونی رہائش گاہ کی مخصوص سند اس مدت کے اندر ختم
ہوجاتی ہے  ،تو یہ کم از کم  2020/04/10تک درست ہے۔ ہم انتظار کر
رہے ہیں کہ  2020/04/10کے بعد رہائشی اجازت ناموں کی توثیق اور
رہائشی اجازت نامے کے کارڈوں کے ابتدائی اجراء یا تجدید کے لئے
درخواست جمع کرانے کے لئے آخری تاریخ کے عزم کے بارے میں
 2020/04/10کے بعد رہائشی اجازت ناموں کے متعلق متعلقہ قانون
ساز دفعات کا اعالن کیا جائے۔
س :میرے پاس عدالتی مقدمے کی سماعت  2020/03/16سے لے کر
 2020/04/10تک ہوگی۔ کیا یہ ہونے واال ہے؟
ج :مجرمانہ یا سول عدالت کے مقدمات جو مذکورہ باال مدت کے لئے
مقرر کیے گئے ہیں وہ صحت عامہ کے تحفظ کی وجوہات کی بناء پر
نہیں چلیں گے۔
آپ کو عدالت میں نہیں جانا پڑے گا  ،مقدمات کو واپس لے کر بعد کی
آپ کو اپنے  youتاریخ میں دوبارہ شیڈول کیا جائے گا  ،جس کے ل
وکیل کے ذریعہ یا پھر عدالت کے سیکرٹریٹ سے پوچھ کے ایک بار
جب وہ عوام کے لئے دوبارہ کھلیں گے۔
مذکورہ باال استثناء سے متعلق معامالت ہیں :فلیگرینٹ ڈیلیکٹوز ،
عارضی نظربندی میں مدعا علیہان کے ساتھ سنگین جرم جن کی اوپری
وقت  timeحد قریب قریب ختم ہوچکی ہے  ،پرانے مقدمات جو تقریبا
کی پابندی کے ساتھ ساتھ ابتدائی حکم امتناعی کے لئے مباحثے کو طے
کیا گیا ہے۔ اس وقت کے اندر یہ عدالتی کارروائی عام طور پر کی جائے
گی۔

کسی بھی صورت میں  ،یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے وکیل سے
رابطہ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آیا آپ کا اپنا معاملہ مندرجہ
باال استثناء میں سے ہے۔
س :میں سماعت کے لئے سرکاری وکیل کے پاس جانا چاہتا ہوں  /میں
کسی دستاویز (مجرمانہ ریکارڈ  ،زیر التواء جملوں  ،عدالت کے فیصلے
کی نقل) حاصل کرنے کے لئے عدالت جانا چاہتا ہوں  ،کیا میں ایسا
کرسکتا ہوں؟
ج :نہیں  2020/03/16 ،سے لے کر  2020/04/10تک عدالتیں صرف
انتہائی ضروری درخواستوں اور مقدمات کی مدد کریں گی۔
س :کیا ایتھنز کی خصوصی رجسٹری عوام کی خدمت کرتی ہے؟
ج :اگلے نوٹس تک ایتھنز اسپیشل رجسٹری میں عوامی خدمات کی
معطلی۔
س :کیا ٹیکس آفس عوام کی خدمت کرتے ہیں؟
ج :عوامی خدمت بالکل ضروری اقدامات تک ہی محدود ہے اور بات
چیت اس طرح ہوگی :شہری فون یا ای میل کے ذریعہ اپنی درخواستیں
دیں گے۔ مؤخر الذکر صورت میں  ،شہری کو ای میل سے متعلق
رابطے کی معلومات (ای میل اور ٹیلیفون) میں شامل کرنا ہوگا۔ دلچسپی
رکھنے والی جماعتوں کے ذریعہ درخواست کی گئی تمام دستاویزات ان
کو ای میل کی جائیں گی اور اس میں ذمہ دار اہلکار سے رابطے کی

تفصیالت ہونی چاہئیں۔ ایسی صورت میں جب متعلقہ فرد کے لئے دور
دراز سے خدمت انجام دینا ممکن نہیں ہے  ،لیکن اسے الزمی طور پر
خدمت کا دورہ کرنا ہوگا  ،یہ صرف تقرری کے ذریعہ ہی کیا جاسکتا
ہے۔ مالقات کے لئے درخواست ای میل یا ٹیلیفون کے ذریعہ کی گئی
ہے۔ داخلی راستے پر  ،ایک مالزم ٹیکس آفس کے داخلے پر قابو پائے
گا  ،جانچ کرے گا کہ آیا اس کی کوئی مقررہ مالقات ہے اور اس طرح
سے ہدایت کرے کہ ان کے منتظر اور داخلے پر قابو پالیا جاسکے۔ اس
سمت میں  ،شہریوں کے استقبال  ،استقبال اور خدمات کے لئے خالی
جگہوں میں ضروری ایڈجسٹمنٹ کی گئیں۔
س :کیا کے ای پی کے دفاتر عوام کی خدمت کرتے ہیں؟
ج :کے ای پی کے دفاتر پیر سے جمعہ صبح  7.30بجے سے شام 3
بجے تک کھلے رہیں گے۔ شہریوں کی خدمت اسی وقت کی جائے گی
جب انہوں نے غیر ضروری نقل و حرکت اور ہجوم سے بچنے کے ل
ٹیلیفون کے ذریعہ مالقات بک کروائی ہو۔ اس کے عالوہ telephone ،
کے ای پی دفاتر کے داخلی راستوں اور بلدیات کی ویب سائٹوں پر بھی
رابطہ فون پوسٹ کیے جائیں گے جس کے ذریعے شہری مشاورت یا
کال کرسکتے ہیں۔ منتظمین درخواستوں پر  forمعلومات کے ل
کارروائی کے لئے وقت کے درجے کے ذمہ دار ہیں۔ آخر میں  ،وزارت
پر مزید ) (ermis.gov.grپورٹل " "HERMESڈیجیٹل گورننس
الیکٹرانک خدمات متعارف کرانے کے لئے ضروری اقدامات کرے گی ،
جس کا مقصد شہریوں کی دور دراز سے خدمت کرنا اور کے ای پی
کے دفاتر میں ان کی جسمانی موجودگی کو کم کرنا ہے۔

