
 
 

خدمات عوام کے لئے کھال ہے؟ یپناہ ک یاسیس ایس: ک  

 

(COVID_19 صحت کے تحفظ کے لئے عوام کے لئے  یج: عوام

خدمت بند ہے یپناہ ک یاسیس  

تک۔ اس مدت  10/04/2020سے لے کر  13/03/2020وجہ سے(  یک

۔یہوگ ںیکے دوران اسائلم سروس عوام کے لئے کھال نہ  

 

جمع کروانے  لیتک اپ 10/04/2020سے  13/03/2020پاس  رےیس: م

 یابھ ہی ایہے۔ ک خیتار ی/ آخر شنی/ رجسٹر ویمقررہ انٹرو کیکے لئے ا

ہے؟ یجار یبھ  

 

A: کہ  سےیج یدے گ ںیکام انجام نہ یانتظام ی۔ اسائلم سروس کوئںینہ

،  شنیرجسٹر یدرخواستوں ک یپناہ ک یاسیس ی، نئ ویپناہ کا انٹرو یاسیس

کے بعد عمل کرنے کے  10/4/2020۔ ںیلیاپ ایجمع کروانا  یتازہ دعو

پناہ کے  یاسیس ینئ یاعالن ہوگا اور آپ کو اپن این کیا ںیسلسلے م

گے۔  ںیجائ ئےیرہنما خطوط د ںیاندراج کے بارے م ای خیتار یک ویوانٹر

 خیتار یجمع کروانے سے متعلق جمع کرانے ک لیاپ یآپ ک

 ںیصورت م یبھ یاور کس یجائے گ یکرد یتک ملتو 10/04/2020

 ںیاپنے آپ کو اسائلم سروس م یداخل کرنے کے کھلتے ہ لیآپ کو اپ

کرنا چاہئے۔ شیپ  

 

اس  ایہے ،  یختم ہوگئ عادیم یپناہ گزندہ کے کارڈ ک یاسیس رےیس: م

 ایک ںی۔ میہوگ انیکے درم 10/04/2020سے  13/03/2020 عادیم یک

 کروں؟



 

 یپناہ ک یاسیکے لئے س دیج: اس عرصے کے دوران ، آپ خود کو تجد

جواز  ی۔ درخواست دہندہ کے کارڈ کںیکرسکتے ہ ںینہ شیپ ںیخدمت م

جائے گا۔ مثال کے طور پر ، اگر آپ کا کارڈ  ایبڑھا لئےیکو اس وقت ک

تک درست رہے  10/04/2020 ہیکو ختم ہوجاتا ہے تو ،  17/03/2020

کے بارے  دیاور تجد قیتوث یب اسائلم درخواست دہندہ کے کارڈ کگا ، ج

اعالن ہوگا۔ این یکوئ ںیم  

 

 

تحفظ کے فائدہ اٹھانے والے کے طور  یاالقوام نیب ںیس: م    

 عادیم یکا حامل ہوں ، جس ک زیدستاو یسفر ایاجازت نامے  یپر رہائش

 یتک ختم ہونے وال 10/04/2020سے  13/03/2020 ایہے  یختم ہوچک

کروں؟ ایک ںیہے۔ م  

 

 یپناہ ک یاسیکے لئے س دیج: اس عرصے کے دوران ، آپ خود کو تجد

اس وقت  ایصداقت  ی۔ آپ کے کارڈ کںیکرسکتے ہ ںینہ شیپ ںیخدمت م

توقع کر رہے  یک ی۔ ہم متعلقہ قانون سازیجائے گ یک عیکے لئے توس

 میفر ںیجواز کے بارے م یکے بعد کارڈوں ک 10/04/2020جو  ںیہ

۔یوضاحت کرے گ یالئن ک ڈیڈ یکے لئے نئ دیتجد یورک اور ان ک  

 

 

ہے۔  ایگ ایعرصے کے بعد طے ک لیطو ویپناہ کا انٹرو یاسیس رایس: م

کرنے کے لئے درخواست دے سکتا  زیکو ت خیتار یک ویانٹرو ںیم ایک

 ہوں؟

 

،  ںیتک کے عرصہ م 10/04/2020سے لے کر  13/03/2020ج: 

 ںی، وکالء کے لئے نہ ںیخدمت عوام کے لئے کھال نہ یپناہ ک یاسیس



ختم ہونے کا  عادیم یجاتا ہے کہ اس مدت ک ای، لہذا آپ کو مشورہ د یہوگ

۔ درخواستںیکر شیتاکہ اپنا اپنا نام پ ںیانتظار کر  

 

 

اتحاد کے لئے  یخاندان عےیکے ذر شنیگولینے ڈبلن ر ںیس: م

ہوگا؟ ایکا ک سیک رےیہے۔ م یدرخواست د  

 

عملے کے ساتھ کام کر رہا  یورٹیکیس ونٹیج: اس وقت کے لئے ڈبلن 

اپنے آپ  یآپ اب بھ کنیل ںیپہنچ سکتے ہ ںیہے۔ آپ ان کے دفاتر تک نہ

ںیسکتے ہ جیپر بھ لیم یا زاتیدستاو عہیکے ذر لیاپنے وک ایسے  : 

dublingr@asylo.gov.gr  کیہے ، ٹ ایگ ایمطلع ک ںی۔ جہاں تک ہم

 یدوسرے ممبر ممالک کو وقت پر ارسال کرد ںیتدرخواس یچارج ک

ہے۔ یمکمل فائل جمع کراد کی، اگر آپ نے ا یگ ںیجائ  

 

 

 ادیتک مع 10/04/2020 عہیکے ذر ‘یاتھارٹ’ لیپر اپ لیاپ یریس: م

 لزیمجھے اپ ایک ؟یبحث ہوگ یاب بھ ای۔ کیجائے گ یکے ساتھ بات ک

ضرورت ہے؟ یکرنے ک شیکے سامنے خود کو پ یاتھارٹ’  

 

وہ عوام کے لئے کھال  کنیہے ، ل ںیکام م یبھ یابھ یکا اتھارٹ لوںیج: اپ

کو ان کے احاطے  لیآپ کے وک یآپ کو اور نہ ہ یہے اور نہ ہ ںینہ

کے مطابق  ڈولیش یبھ یابھ اںیٹیکم لیاجازت ہے۔ اپ یداخل ہونے ک ںیم

پر بحث کر  لوںی، اپ ریکے بغ یموجودگ یکنندہ کے جسمان لیاپ کنی، ل

ہے کہ ، جب تک کہ آپ کو اس معاملے پر  ہی۔ اس کا مطلب ںیہ یہر

 شیکے سامنے پ یٹیضرورت ہو ، آپ کو کم یکرنے ک الیتبادلہ خ

،  ںیہ زاتیدستاو یاضاف یہے۔ اگر آپ کے پاس کوئ ںیکرنے کا پابند نہ

کے ساتھ بات  لیتو اپنے وک ایتو ، آپ کو  ںیکرنا چاہتے ہ شیجسے آپ پ

طرف سے  یاپن ںی، اگر آپ کے پاس ہے تو ، انہ یہوگ یکرن تیچ



۔کے ل جنےیبھ  appealsauthority@asylo.gov.gr خود  ای،  اور

۔ںیجیپر بھ لیاپ  

  

 

مقدمہ  ہیکا معائنہ بق لیاپ یریم یبھ یکے سامنے ابھ یاتھارٹ لیس: اپ

پناہ کے قانون کے مطابق )آرٹ.  یاسیالتوا ہے۔ نئے س ریکے طور پر ز

2پارہ  113  L. 4636/2019  یاتھارٹ’ لی( مجھے اپنے آپ کو اپ2کے 

جانچ پڑتال کے لئے  یک لیاپ یریکرنا ہوگا اور م شیکے سامنے پ

 سایا ںیم ایہوگا۔ ک ناید یاور اپنا موجودہ پتہ بھ یش کرنا ہوگیدرخواست پ

 کرسکتا ہوں؟

 

طور پر معطل  ی۔ درخواست دہندگان اور وکال کا استقبال عارضںینہج: 

 یہے۔ آپ ک ںیعوام کے لئے کھال نہ یاتھارٹ لیاپ ونکہیہے ک ایگ ایکرد

جانچ پڑتال کے ل یک لیاپ  your یدرخواست جمع کروانے ک یآپ ک 

۔یجائے گ یمعطل کرد خیتار یآخر  

 

 

( کا دورہ کرسکتا ہوں؛می)ڈ ہیانتظام قرتیوکندر ںیم ایس: ک  

 

اور  انیکے درم 12/03/2020عوام کے لئے  ہی: مسخ شدہ انتظامج

۔یتک بند رہے گ 10/04/2020  

 

 

اجازت نامے کے لئے جمع  یدرخواست اور فائل رہائش ینے اپن ںیس: م

 یتک ک 10/04/2020سے لے کر  12/03/2020کروانے کے لئے 

مالقات طے  ںیم شنیڈمنسٹریا کالئزڈینٹریحد تک و یمدت کے اندر کس

ہے؟ یجار یبھ یمالقات ابھ یریم ایہے۔ ک یک  

 



کے  10/04/2020- 06/04/2020، جو  یاعالن کرے گ کی: خدمت اج

سے لے  12/03/2020، جو  یجائے گ یحد تک مطلع ک یکس انیدرم

سے  وںیتقرر ڈولیش ںیم شنیڈمنسٹریا نٹرالئزڈییتک ڈ 10/04/2020کر 

۔ایگ ایکو معطل کرد وںی۔ تقرریمتعلق ہوگ  

 

 

سے لے  12/03/2020 ںیم خیتار یکس ںیم ہیانتظام ینے وسط ںیس: م

جمع کروانے  زاتیدستاو یضمن ںیم خیتار یتک کس 10/04/2020کر 

 یکے حصول ک تیشہر ایکرنے  یکے لئے ، اپنے کارڈ کو دوبارہ جار

کر سکتا ہوں؟ ایک ںیہے۔ م یطے کرد عادیم یوجہ سے معطل کرنے ک  

 

 ںیضرورت ہے تو آپ انہ یک جنےیبھ زاتیدستاو یاگر آپ کو اضافج: 

 ٹرویاور پ 2 اسینییسالم عےی( کے ذرریکورئ ںیرجسٹرڈ پوسٹ )توجہ نہ

۔ںیسکتے ہ جیپر بھ 55 118، پوسٹ کوڈ  یلیر  

آپ نے  ونکہیک ںیرہائش کا اجازت نامہ ختم کرنا چاہتے ہ یآپ اپن اگر

طرف  یک ریہے تو آپ اسے رجسٹرڈ پوسٹ )کورئ یحاصل کرل تیشہر

، پوسٹ کوڈ  یلیر ٹرویاور پ 2 اسینیتوجہ دالنے( کے پتے سالم ںینہ

وصول  صلہیکا ف یمعطل ی۔ اگر آپ جزوںیسکتے ہ جیپر بھ 55 118

اجازت نامے کے بعد ، آپ کو خدمت  یکے رہائش پ۔ آںیکرنا چاہتے ہ

طور پر ملنا چاہئے یکے کھلنے کے بعد اسے ذات  

کرنے کے لئے درخواست کے لئے  یاجازت نامہ دوبارہ جار یرہائش -

کے ل وںیتقرر  we جو ہفتے کے  ںیتوقع کر رہے ہ یاعالن ک کیہم ا ،

جائے گا۔ ایک یتک جار 10/04/2020سے  06/04/2020دوران   

 

 

رہائش کا مخصوص  ی/ قانون پریپ ویاجازت نامہ / بل یاقامت ںیس: م

 10/04/2020سے لے کر  12/03/2020کا حامل ہوں جو  شنیکیفیسرٹ

کر سکتا ہوں؟ ایک ںیختم ہوگا۔ م ںیمدت م یتک ک  



 

ہے۔  یگئ یک عیتوس ںیم قیتوث ی: اس مدت کے دوران مذکورہ باال کج

 ویرہائش کا اجازت نامہ / بل یتک کہ اگر آپ ک ہاںی،  ںیدوسرے الفاظ م

مخصوص سند اس مدت کے اندر ختم  یرہائش گاہ ک ی/ قانون پریپ

تک درست ہے۔ ہم انتظار کر  10/04/2020کم از کم  ہیہے ، تو  یہوجات

اور  قیتوث یاجازت ناموں ک یکے بعد رہائش 10/04/2020کہ  ںیرہے ہ

کے لئے  دیتجد ایاجراء  یاجازت نامے کے کارڈوں کے ابتدائ یرہائش

 ںیکے عزم کے بارے م خیتار یدرخواست جمع کرانے کے لئے آخر

اجازت ناموں کے متعلق متعلقہ قانون  یکے بعد رہائش 10/04/2020

جائے۔ ایساز دفعات کا اعالن ک  

 

 

سے لے کر  16/03/2020سماعت  یمقدمے ک یپاس عدالت رےیس: م

ہونے واال ہے؟ ہی ای۔ کیتک ہوگ 10/40/2020  

 

سول عدالت کے مقدمات جو مذکورہ باال مدت کے لئے  ای: مجرمانہ ج

بناء پر  یوجوہات ک یوہ صحت عامہ کے تحفظ ک ںیگئے ہ ےیمقرر ک

گے۔ ںیچل ںینہ  

 یجانا پڑے گا ، مقدمات کو واپس لے کر بعد ک ںینہ ںیکو عدالت م آپ

جائے گا ، جس کے ل ایک ڈولیدوبارہ ش ںیم خیتار  you  آپ کو اپنے

بار  کیسے پوچھ کے ا ٹیکرٹریپھر عدالت کے س ای عہیکے ذر لیوک

گے۔ ںیجب وہ عوام کے لئے دوبارہ کھل  

،  کٹوزیلیڈ نٹیگری: فلںیباال استثناء سے متعلق معامالت ہ مذکورہ

 یاوپر یجرم جن ک نیکے ساتھ سنگ ہانیمدعا عل ںیم ینظربند یعارض

بایہے ، پرانے مقدمات جو تقر یختم ہوچک بیقر بیحد قر  time  وقت

کے لئے مباحثے کو طے  یحکم امتناع یکے ساتھ ساتھ ابتدائ یپابند یک

جائے  یعام طور پر ک یکارروائ یعدالت ہیہے۔ اس وقت کے اندر  ایگ ایک

۔یگ  



سے  لیجاتا ہے کہ آپ اپنے وک ایمشورہ د ہی،  ںیصورت م یبھ یکس

آپ کا اپنا معاملہ مندرجہ  ایجاسکے کہ آ ایبنا ینیقی ہیتاکہ  ںیرابطہ کر

سے ہے۔ ںیباال استثناء م  

 

 

 ںیکے پاس جانا چاہتا ہوں / م لیوک یسماعت کے لئے سرکار ںیس: م

 صلےیالتواء جملوں ، عدالت کے ف ری، ز کارڈی)مجرمانہ ر زیدستاو یکس

 سایا ںیم اینقل( حاصل کرنے کے لئے عدالت جانا چاہتا ہوں ، ک یک

  کرسکتا ہوں؟

 

صرف  ںیتک عدالت 10/40/2020سے لے کر  16/03/2020،  ںینہج: 

۔یگ ںیمدد کر یدرخواستوں اور مقدمات ک یضرور یانتہائ  

 

 

ہے؟ یخدمت کرت یعوام ک یرجسٹر یخصوص یک تھنزیا ایس: ک  

 

 یخدمات ک یعوام ںیم یرجسٹر شلیاسپ تھنزی: اگلے نوٹس تک اج

۔یمعطل  

 

 

ں؟یخدمت کرتے ہ یآفس عوام ک کسیٹ ایس: ک  

  

محدود ہے اور بات  یاقدامات تک ہ یخدمت بالکل ضرور ی: عوامج

 ںیدرخواست یاپن عہیکے ذر لیم یا ایفون  ی: شہریاس طرح ہوگ تیچ

سے متعلق  لیم یکو ا ی، شہر ںیگے۔ مؤخر الذکر صورت م ںید

 یشامل کرنا ہوگا۔ دلچسپ ںی( مفونیلیاور ٹ لیم یمعلومات )ا یرابطے ک

ان  زاتیتمام دستاو یگئ یدرخواست ک عہیذر ےجماعتوں ک یرکھنے وال

 یذمہ دار اہلکار سے رابطے ک ںیاور اس م یگ ںیجائ یک لیم یکو ا



جب متعلقہ فرد کے لئے دور  ںیصورت م یسی۔ اںیچاہئ یہون التیتفص

طور پر  یماسے الز کنیہے ، ل ںیممکن نہ نایدراز سے خدمت انجام د

جاسکتا  ایک یہ عہیکے ذر یررصرف تق ہیخدمت کا دورہ کرنا ہوگا ، 

 یگئ یک عہیکے ذر فونیلیٹ ای لیم یہے۔ مالقات کے لئے درخواست ا

آفس کے داخلے پر قابو پائے  کسیمالزم ٹ کیراستے پر ، ا یہے۔ داخل

مقررہ مالقات ہے اور اس طرح  یکوئ یاس ک ایگا ، جانچ کرے گا کہ آ

جاسکے۔ اس  ایکرے کہ ان کے منتظر اور داخلے پر قابو پال تیسے ہدا

 یکے استقبال ، استقبال اور خدمات کے لئے خال وںی، شہر ںیسمت م

۔ںیگئ یک ڈجسٹمنٹیا یضرور ںیجگہوں م  

 

 

ں؟یخدمت کرتے ہ یکے دفاتر عوام ک یپ یکے ا ایس: ک  

 

 3بجے سے شام  7.30سے جمعہ صبح  ریکے دفاتر پ یپ ی: کے اج

 یجائے گ یوقت ک یخدمت اس یک وںیگے۔ شہر ںیبجے تک کھلے رہ

نقل و حرکت اور ہجوم سے بچنے کے ل یضرور ریجب انہوں نے غ  

telephone ہو۔ اس کے عالوہ ،  یمالقات بک کروائ عہیکے ذر فونیلیٹ

 یسائٹوں پر بھ بیو یک اتیاور بلد ںراستو یدفاتر کے داخل یپ یکے ا

 ایمشاورت  یشہر عےیگے جس کے ذر ںیجائ ےیرابطہ فون پوسٹ ک

درخواستوں پر  نی۔ منتظمںیکال کرسکتے ہ for معلومات کے ل

، وزارت  ںی۔ آخر مںیکے لئے وقت کے درجے کے ذمہ دار ہ یکارروائ

گورننس ٹلیجیڈ  "HERMES" پورٹل (ermis.gov.gr) دیپر مز 

،  یاقدامات کرے گ یدمات متعارف کرانے کے لئے ضرورخ کٹرانکیلا

 یپ یدور دراز سے خدمت کرنا اور کے ا یک وںیجس کا مقصد شہر

کو کم کرنا ہے۔ یموجودگ یجسمان یان ک ںیکے دفاتر م  

 

          


