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اسائلم سپورٹ کے لئے درخواست دينا
ٰ
دعوی کرنے والوں ميں شامل نہيں کيا گياہے اور
اسائلم )پناه( طلب کرنے والے لوگوں کو مرکزی دھارے کے ويلفئير فوائد کا
زياده تر سياسی پناه حاصل کرنے والوں کو کام کرنے کی اجازت نہيں ہے۔ بعض غير معمولی حاالت ميں آپ کو کام کرنے کا
حق حاصل ہو سکتا ہے ليکن اس کے متعلق آپ کو مشوره حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔
چونکہ سياسی پناه کا عمل طويل ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی مدد کر
سکتے ہيں؟ آپ يو کے بارڈر ايجنسی )يو کے بی اے( ) (UK Border Agency – UKBAکو مدد کی درخواست کے اہل ہو
سکتے ہيں۔ يہ گورنمنٹ کا ايک محکمہ ہے جو تہی دست پناه تالش کرنے والوں کی مدد کا ذمہ دار ہے۔  UKBAرہائش اور
کھانے پينے اور کپﮍوں کے لئے نقد رقم کی صورت ميں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس رہائش ہے مثال کے طور پر
آپ دوست اور رشتے داروں کے پاس ره سکتے ہيں۔ تو آپ صرف نقد رقم کی صورت ميں مدد کی درخواست کر سکتے ہيں۔
نقد رقم کی صورت ميں مدد کو "کھانے پينے کے اخراجات کے لئے مدد" بھی کہا جاتا ہے۔
اگر آپ اپنی مدد خود نہيں کرسکتے تو آپ اپنے اسائلم کليم کے دوران کسی بھی وقت اسائلم سپورٹ کی درخواست کر سکتے
ہيں۔ ۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ پناه کی درخواست ديتےوقت مدد کے لئے بھی کہہ سکتے ہيں  UKBAکو آپ کو
درخواست کی تکميل تک عارضی رہائش کا انتظام کرنا چاہئے۔
 18سال سے کم عمر کے نوعمر افراد :اگر آپ کو  UKBAاور /يا سوشل سروسز کی طرف سے اس لئے قبول کيا جاتا ہے
کہ آپ کی عمر  18سال سے کم ہے اور آپ اپنے طور پر پناه کی درخواست دے رہے ہيں تو آپ کو اپنی لوکل اتھارٹی کی
جانب سے سپورٹ يعنی مدد فراہم کی جائے گی ۔

 UKBAسے مدد حاصل کرنے کا کون اہل ہے
آپ کو رہائش اور نقد رقم دونوں کی صورت ميں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ يا آپ کو صرف رقم کی صورت
ميں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں ميں آپ کو کو کئی چيزوں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی:





کہ آپ نے سياسی پناه کی درخواست ريکارڈ کر لی گئی ہے اور آپ کی درخواست کا ابھی تک تعين نہيں
کيا گيا ہے؛
کہ آپ تہی درست ہيں )اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت کم يا بالکل کوئی رقم نہيں ہے اور کوئی
رہائش نہيں ہے(؛
کہ آپ نے برطانيہ ميں پہنچنے پر 'جوں ہی معقول طور پرپر قابل عمل ہو سکا ' پناه کی درخواست دی ہے؛
کہ آپ کی عمر  18سال سے زياده ہے۔

' جوں ہی معقول طور پر قابل عمل ہو سکا' کا کيا مطلب ہے؟
اس ٹيسٹ يعنی مطلوبہ شرط کا اطالق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو رہائش اور نقد رقم کی صورت ميں مدد کی درخواست کرتے
ہيں اور ايسے افراد جو صرف نقد رقم کی صورت ميں مدد کی درخواست ديتے ہيں۔ نقد رقم کی صورت ميں مدد کی درخواست
پر غور کرتے وقت )خواه اس سے پہلے آپ رہائش اور نقد رقم کی صورت ميں مدد حاصل کر رہے تھے اور اب صرف نقد
رقم کی صورت ميں تبديل کرنا چاہتے ہيں(  UKBAمندرجہ ذيل پر غور کرے گی۔:
دوسرے ترجمہ شده ليفليٹس  www.refugeecouncil.org.ukپر دستياب ہيں
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آيا آپ نے اپنی آمد کے دن کے اندر پناه کی درخواست دی ہے؛
آيا آپ کی اپنی آمد کے متعلق دی گئی تفصيل قابل يقين ہے۔

 UKBAاس بات کا تعين کرنے کے لئے کہ آيا آپ نے ' 'جوں ہی معقول طور پرقابل عمل ہو سکا ' درخواست دی تھی ،عام
طور پر ان معلومات کو استعمال کرے گی جو آپ نے پناه کی درخواست ديتے وقت فراہم کی تھيں۔ اگر  UKBAيہ فيصلہ نہيں
کرسکتی کہ آيا آپ کو مدد دی جائے يا وه خيال کرتے ہيں کہ آپ نے پناه کے لئے کافی حد تک جلدی درخواست نہيں دی تو وه
آپ کو کرائيڈن ،گالسگو ،يا ليور پول ميں انٹرويو کے لئے بالئيں گے۔ اگر آپ  UKBAکو بتاتے ہيں کہ آپ کے پاس کرائيڈن
جانے کے لئے رقم نہيں ہے تو وه جہاں آپ رہتے ہيں  ،کے عالقائی دفتر ميں انٹرويو کاانتظام کرسکتے ہيں۔ يہ الزم ہے کہ
آپ اس انٹرويو پر جائيں اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہيں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ نے جائز طور پر عملی لحاظ سے
جلد از جلد پناه کی درخواست دی تھی۔
اگر آپ پر مندرجہ ذيل کااطالق ہوتا ہے تو  UKBAآپ کی مدد کرنے سے انکار نہيں کرے گی:





اگر آپ ايسے خاندان ميں شامل ہيں جس ميں بچوں کی عمريں  18سال سے کم ہيں؛
اگر آپ مخصوص ضروريات رکھتے ہيں مثالً ذہنی يا جسمانی طور پر معذور ہيں؛ اگر آپ مخصوص ضروريات
رکھتے ہيں تو آپ کميونٹی کئير سے متعلقہ قانون کے تحت اپنی لوکل اتھارٹی سے ضروريات کے جائزے کے
مستحق ہيں۔ اس جائزے کی درخواست کرنے کے لئے کوئی مشاورتی تنظيم يا آپ کے خاندان کا کوئی رکن آپ کی
مدد کر سکتا ہے
اگر آپ يہ دکھا سکتے ہيں کہ آپ کو انسانی حقوق کے يورپی کنونشن (European Convention on Human
) Rightsميں بيان کرده غير انسانی اور تذليل آميز برتاؤ کا سامنا کرنا پﮍے گا اگر گورنمنٹ آپ کو مدد فراہم نہيں
کرتی۔ يہ عام طور پر اس صورت ميں ہوگا اگر آپ اسائلم سپورٹ کے بغير نادار يا بے گھر ہو جائيں۔ يہ معلوم کرنے
کے لئے کہ کيا اس کا اطالق آپ پرہوتا ہے ،آپ کو قانونی مشورے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

اگر آپ برطانيہ ميں پہلے ہی قانونی طور پر ره رہے تھے اور آپ نے اپنے آبائی ملک ميں حاالت تبديل ہوجانے پر پناه کی
درخواست دی ہے تو  UKBAاس بات کا جائزه لے گی کہ آيا آپ نے ممکنہ طور پر جلداز جلد موقع پر پناه کی درخواست دی
تھی۔

ميں  UKBAکی مدد کے لئے کس طرح درخواست دے سکتا ہوں؟
اس ليفليٹ کے آخر ميں دی گئی پناه گزينوں کی تنظيميں  UKBAکو مدد کی درخواست دينے ميں آپ کی مدد کر سکتی ہيں۔
ديگر تنظيميں مثالً مقامی سٹيزنزايڈوائس سروس ) (Citizens Advice Serviceيا ريفيوجی گروپس بھی اس سلسلے ميں مدد
کرسکتے ہيں۔ اگر آپ کو کسی ريموول سنٹر ميں رکھا گيا ہے اور آپ اپنی ضمانت کی درخواست ميں کامياب ہوتے ہيں تو
ريفيوجی تنظيموں ميں سے کوئی آپ کو يو کے بی اے سپورٹ ) (UKBA Supportکے لئے درخواست دينے ميں مدد کر
سکتی ہے۔
مجھے رہائش اور رقم ميں مدد کی ضرورت ہے
آپ رہائش اور رقم ميں مدد کے لئے ايک ہی وقت ميں درخواست دے سکتے ہيں اگر آپ پناه گزينی کی درخواست ديتے ہيں اور
آپ کے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہيں ہے تو  UKBAآپ کو اس وقت تک کسی تعارفی سنٹر يا کسی ابتدائی رہائش ميں رکھ
سکتی ہے جب تک آپ اس فيصلے کا انتظار کر رہے ہيں کہ آپ  UKBAکی جانب سے سپورٹ يعنی مدد کے اہل ہيں يا نہيں ۔
ابتدائی رہائش ايسی جگہ ہے جہاں سياسی پناه تالش کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے اور مختصر عرصے کے لئے کھانا يا نقد
رقم کی صورت ميں مدد فراہم کی جاتی ہے۔
 UKBAمجھے رہائش فراہم کرنے پر رضامند ہے
اگر  UKBAفيصلہ کرتی ہے کہ آپ مدد کے اہل ہيں تو وه آپ کو عام طور پر لندن اور انگلينڈ کے ساؤتھ ايسٹ سے باہر کسی
رہائش ميں بھيجنےانتظام کريں گے ۔  UKBAاس عمل کو' بکھير دينا' کہتی ہے۔ آپ کی بکھير دينے کی رہائش عام طور پر
اسی عالقے ميں ہوگی جہاں آپ کی ابتدائی رہائش ہے۔ آپ اس بات کا فيصلہ نہيں کرسکتے کہ  UKBAکو آپ کو کہاں بھيجنا
چاہئے ؛ ليکن انہيں آپ کی جسمانی ضروريات کو زير غور النا چاہئے۔  UKBAکی رہائش ميں منتقل ہونے سے پہلے آپ کو
معلومات فراہم کی جائيں گی کہ آپ کہاں رہيں گے۔ آپ وہاں تک کس طرح سفر کريں گے ،آپ کس طرح نقد رقم کی صورت
ميں مدد حاصل کر سکتے ہيں۔ اور اگر آپ کو مسائل پيش آتے ہيں تو اپنی نئی جگہ ميں کس سے رابطہ کرنا چاہئے۔ رہائش
تک آپ کے سفر کا انتظام کرے گی اور اس کی ادائيگی  UKBAکرے گی۔
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مجھے کس قسم کی رہائش ملے گی؟
 UKBAآپ کوعام طور پر کسی ہوٹل ،بيڈ اينڈ بريک فاسٹ ،ہوسٹل ،مشترکہ رہائش کے مکان يا فليٹ کے کسی کمرے ميں
منتقل کرے گی۔ جو لوگ ان جگہوں کو چالتے ہيں ان کو لينڈ الرڈز کہا جاتا ہے۔ وه آپ کو بستر ،باورچی خانے ميں استعمال
کے بنيادی برتن فراہم کريں گے۔ وه آپ کے عالقے ميں سروسز سے رابطہ کرنے )اور انہيں استعمال کرنے ( ميں مدد دينے
کے ذمہ دار ہوں گے۔ وه اس بات کو يقينی بنائيں گے کہ آپ مقامی ڈاکٹر ،سکولوں اور  /يا کالجوں ميں رسائی حاصل کر سکيں۔
آپ کا لينڈ الرڈ اس بات کو يقينی بنانے کا ذمہ دار ہے کہ آپ کی رہائش اچھی حالت ميں ہو۔ اگر آپ کو اپنی رہائش يا مقامی
سروسز تک رسائی کے متعلق کوئی تشويشات ہوں تو اپنے لينڈ الرڈ کو بتائيں يا کسی مقامی ون سٹاپ سروس (One Stop
) Serviceکے پاس جائيں۔ براه مہربانی يہ بات ياد رکھيں کہ آپ کو کسی ايسے فرد کے ساتھ مشترکہ رہائش رکھنے کے لئے
کہا جا سکتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں۔
ميں  UKBAميں کتنی دير رہائش رکھ سکتا ہوں
 UKBAآپ سے فراہم کرده رہائش ميں رہنے کی اسوقت تک توقع رکھتی ہے جب تک کہ وه آپ کو کہيں اور چلے جانے کی
اجازت نہيں ديتے۔ اگر آپ بغير اجازت رہائش چھوڑ کر جاتے ہيں تو  UKBAمدد اور رہائش دونوں کو فراہم کرنا بند کر سکتی
ہے۔ اور اگر آپ کی رہائش سے باہر جانا چاہتے ہيں اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنا چاہتے ہيں تو آپ کو  UKBAکو
ايسی تبديليوں کے متعلق الزمی طور پر بتانا چاہئے۔ آپ  UKBAکی رہائش ميں اتنی دير تک ره سکتے ہيں جب تک کہ
 UKBAآپ کی پناه کی درخواست کا فيصلہ نہيں کر ديتی۔ اگر  UKBAآپ کو حيثيت دے ديتی ہے تو  28دنوں کے بعد
 UKBAکی مدد ختم ہا جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو  28دنوں کے اندر وہاں سے منتقل ہونا پﮍے گا۔
اگر ميں اپيل کرتا ہوں تو کيا  UKBAميری مدد کرے گی؟
ہاں۔ اگر  UKBAآپ کی اسائلم )پناه( کی درخواست رد کر ديتی ہے ليکن آپ نے ان کے وقت کے اندر اپيل کی ہے تو آپ اپنی
رہائش ميں قيام جاری رکھ سکتے ہيں اور آپ کے لئے مدد ملتی رہے گی۔
اگر ميری اپيل رد کر دی گئی ہےتو کيا  UKBAميری سپورٹ کرے گی؟
اگر آپ  18سال سے سے کم عمر کے زير کفالت بچے رکھتے ہيں تو آپ کی سپورٹ جاری رہنی چاہئے ،چاہے آپ کی اپيل
سے انکار کر ديا گيا ہو۔
اگر آپ  18سال سے سے کم عمر کے زير کفالت بچے نہيں رکھتے ہيں اور آپ کو اپيل کے مزيد حقوق نہيں رہے ہيں ،تو
UKBAآپ کی مدد سياسی پناه کے کليم کے آخری انکار کے  21دن بعد بند کر دے گی۔
تاہم ،آپ سيکشن  4سپورٹ ) (Section 4 Supportکی درخواست دينے کے اہل ہو سکتے ہيں۔ برائے مہربانی
 www.refugeecouncil.org.ukپر اسائلم سپورٹ پارٹنرشپ ) (Asylum Support Partnershipکا ليفليٹ "کيا آپ
تہی دست ہيں اور سياسی پناه کے عمل کے آخر ميں پہنچ گئے ہيں؟" ديکھيں يا اگر آپ سکاٹ لينڈ ميں رہتے ہيں تو سکاٹش
ريفيوجی کونسل کا ليفليٹ سيکشن  4سپورٹ ) (Section 4 Supportديکھيں۔ آپ کا قانونی مشير يا آپ کی قريبی ريفيوجی
تنظيم آپ کی درخواست ميں آپ کی مدد کر سکے گی۔

مجھے صرف نقد رقم کی صورت ميں مدد کی ضرورت ہے
اگر آپ کے پاس رہنے کے لئے کوئی اور جگہ ہے مثال کے طور پر آپ کسی دوست اور رشتے دار کے پاس  ،تو آپ UKBA
کو صرف نقد رقم کی صورت ميں مدد کی درخواست کر سکتے ہيں۔ اس ميں کئی ہفتے لگ سکتے ہيں اس سے پيشتر کہ
UKBAآپ کی درخواست پر غور کرے۔ اس عرصے کے دوران کوئی مدد فراہم نہيں کی جائے گی۔ اور پچھلی تاريخوں سے
کوئی ادائيگياں ) (back paymentsنہيں کی جائيں گی۔ اگر  UKBAآپ کو نقد رقم کی صورت ميں مدد دينے پر اتفاق کرتی
ہے تو مندرجہ ذيل چيزيں واقع ہونی چاہئيں:
UKBA .1آپ کو ايک خط بھيجے گی جس ميں تصديق کی جائے گی کہ آپ نقد رقم کی صورت ميں مدد کے مستحق
ہيں۔
 .2وه آپ کو عارضی ووچر جن کو ايمرجينسی سپورٹ ٹوکن کہا جاتا ہے ،ديں گے۔ يہ صرف مختصر عرصے کے
استعمال کے لئے کارآمد ہوتے ہيں۔ آپ کسی بھی پوسٹ آفس سے ان کے بدلے ميں نقد رقم لے سکتے ہيں۔
 .3اگر آپ کے پاس اپنی درخواست کا رجسٹريشن کارڈ ) (Application Registration Card – ARCہے تو آپ
کسی مقرر کرده پوسٹ آفس سے اپنا کارڈ دکھا کر باقاعدگی سے رقم حاصل کر سکتے ہيں۔  ، Sodexoوه کمپنی
جو آپ کو رقم )پے منٹس( فراہم کرتی ہے آپ کو ايک خط بھيجے گی اور تصديق کرے گی کہ آپ کو کون سے
پوسٹ آفس ميں جانا چاہئے۔
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اگر آپ نقد رقم کی صورت ميں مدد کے متعلق کوئی سواالت پوچھنا چاہتے ہيں يا آپ کسی قسم کے مسائل کا سامنا کررہے ہيں
تو آپ کو  UKBAکی امدادی الئن  0845 602 1739پر رابطہ کرنا چاہئے يا اپنی قريبی ون سٹاپ سروس (One Stop
) Serviceپر جانا چاہئے۔ براه مہربانی نوٹ فرمائيں کہ اس کااطالق ان افرادپر بھی ہوتا ہے جونقد رقم اور رہائش حاصل
کررہے ہيں۔
اگر ميں اپنے ٹوکن يا  ARCکارڈ کھو ديتا ہوں تو پھر کيا ہوگا
اگر آپ کے ٹوکن يا  ARCکارڈ گم ہوگيا ہے يا کسی نے اس کو چوری کر ليا ہے تو آپکو ان کے گم ہونے يا چوری ہونے کی
اطالع پوليس کو دينی چاہئے تاکہ آپ نيا ٹوکن يا نيا  ARCکارڈ حاصل کر سکيں۔ آپ کو پوليس رپورٹ کا تحريری ثبوت
حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی جس ميں کرائم ريفرنس نمبر ،پوليس آفيسر کا نام ،اس پوليس افسر کا نام ديا ہوگا آپ
کو  UKBAکو  020 8633 0653پر يا سکاٹ لينڈ ميں  0870 336 9233پررپورٹ فيکس کرنے کی ضرورت ہو گی يا
اپنی مقامی ون سٹاپ سروس ) (One Stop Serviceسے رابطہ کريں۔
اگر آپ اس پوسٹ آفس کو تبديل کرنا چاہتے ہيں جہاں سے آپ رقم حاصل کررہے ہيں يا آپ کو  ARCکے ذريعے رقم
حاصل کرنے ميں مشکالت پيش آرہی ہيں تو آپ کو  Sodexoکی امدادی الئن  01276 687 099پررابطہ کرنا چاہئے۔ اگر
آپ انگلش نہيں بول سکتے تو آپ کو کسی ترجمان يا دوست کی مدد حاصل کرنی چاہئے تاکہ وه فون کرنے ميں آپ کی مدد کر
سکے۔
ميرے حاالت تبديل ہو گئے ہيں
اگر آپ کے حاالت تبديل ہوگئے ہيں اور آپ کو رہائش کے ساتھ نقد امداد کی بھی ضرورت ہے تو آپ بعد ميں کسی مرحلے پر
رہائش کی درخواست دے سکتے ہيں۔ آپ کو اپنی قريبی ريفيوجی تنظيم سے رابطہ کرنا چاہئے جو اس سلسلے ميں آپ کی مدد
کرسکتی ہے۔

 UKBAمجھے کون سی دوسری مدد دے سکتی ہے؟
ميٹرنٹی پے منٹ
آپ نوزائيده بچے کے لئے ميٹرنٹی گرانٹ کی درخواست  UKBAکو دے سکتے ہيں۔ يہ ايک ہی بار ٹوکنوں کی صورت ميں
 300پونڈ کی ادائيگی ہوگی۔ ّپ کو الزمی طور پر بچے کی متوقع پيدائش سے ايک ماه پہلے تک اور بچے کی پيدائش کی
تاريخ سے دو ہفتے کے اندر تحريری طور پر درخواست دينی چاہئے۔ آپ کو متوقع پيدائش کا ثبوت بھی الزمی طور پر الزمی
طور فراہم کرنا چاہئے يا بچے کا مکمل پيدائشی سرٹيفيکيٹ۔ برطانيہ آنے سے ماه يا کم عرصہ پہلے پيدا ہونے والے بچے بھی
ميٹرنٹی پے منٹ کے مستحق ہيں۔ براه مہربانی نوٹ فرمائيں کہ جو سيکشن  4سپورٹ لے رہے ہيں وه صرف  250پونڈ کی
ماليت کے ٹوکن حاصل کر سکتے ہيں۔
حاملہ عورتوں اور بچوں کے لئے ادائيگياں
حاملہ عورتيں اور ايسے خاندان جن ميں ايسے بچے شامل ہيں جن کی عمريں ايک اور تين سال کے درميان ہيں اور UKBA
سے مدد حاصل کر رہے ہيں تووه  UKBAسے ملنے والی بنيادی رقم سے  3پونڈ زياده حاصل کرنے کےمستحق ہيں۔ ايک
سال سے کم عمر بچوں کے لئے  5پونڈ فی ہفتہ اضافی رقم دستياب ہے۔ يہ ادائيگياں ان کے لئے بھی دستياب ہيں جو سيکشن 4
سپورٹ ) (Section 4 Supportلے رہے ہيں۔
اسائلم اور اپيل کے انٹرويو کے لئے سفر
اگر آپ مدد لے رہے ہيں تو  UKBAآپ کو اسائلم )پناه( اور اپيل کے انٹرويو پرجانے کے سفر کے اخراجات ادا کرے گی۔ آپ
کی مقامی ون سٹاپ سروس ) (One Stop Serviceاس درخواست ميں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

ديگر معلومات
اگر  UKBAميری مدد کرنے سے انکار کرديتی ہے يا ميری امداد واپس لےليتی ہے تو پھر کيا ہوگا؟
اگر  UKBAآپ کی مدد کرنے سے انکار کرديتی ہے تو آپ کو سپورٹ ايڈجو ڈيکيٹرکو اپيل کرنے کا حق حاصل ہے ليکن آپ
 UKBAسے اسوقت تک کوئی مدد حاصل نہيں کرسکيں گے جب تک کہ آپ اپنی اپيل کے فيصلے کا انتظار کررہےہيں۔ اسائلم
کے ان طلب گاروں کو اپيل کرنے کا کوئی حق نہيں ہے جن کی امداد سے اس بنياد پر انکار کيا گيا ہے کہ انہوں نے اسائلم کا
ٰ
دعوی 'جوں ہی معقول طورپر قابل عمل ہوا' نہيں کيا تھا۔
تاہم ،اگر آپ امداد حاصل کر رہے ہيں اور  UKBAآپ کو مطلع کرتی ہے کہ يہ امداد واپس لے لی جائے گی تو آپ کو اپيل
کرنے کا حق ہے اور آپ کی اپيل کے دوران آپ کی امداد جاری رہے گی۔
اسائلم سپورٹ کی اپيلوں کے بارے ميں مزيد معلومات کے لئے ،براه مہربانی  www.asaproject.org.ukپر اسائم
سپورٹ اپيلز پروجيکٹ ) (Asylum Support Appeals Projectکے حقائق نامے ديکھيں۔
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کيا ميں سفر کر سکتا ہوں؟
آپ برطانيہ ) (UKکے اندر سفر کرنے کے لئے آزاد ہيں ليکن اگر آپ  UKBAکی رہائش ميں ره رہے ہيں تو آپ کو 7
دنوں اور راتوں سے زياده لگاتار دور رہنے کی اجازت نہيں ہے۔ يا  6ماه کے عرصے ميں 14دن اور راتيں۔ اگر آپ اپنی
رہائش سے دور رہنا چاہتے ہيں تو آپ کو اپنے لينڈ الرڈ کو بتانا چاہئے۔ UKBA
کيا ميں اپنے سياسی پناه کے کليم کے فيصلے تک کام کر سکتا ہوں؟
اسائلم کے طلب گار کے طور پر آپ کو عام طور پر کام کرنے کی اجازت نہيں ہے۔ تاہم ،اگر آپ ايک سال سے زياده اپنی پناه
گزينی کی درخواست پر ابتدائی فيصلے کا انتظار کر رہے ہيں تو آپ کام کرنے کی اجازت کی درخواست دے سکتے ہيں۔ آپ کا
ساليسٹر اس سلسلے ميں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ جب تک آپ اسائلم کے عمل ميں ہيں ،آپ کوئی رضاکارانہ کام کر سکتے ہيں
جو کہ نئے ہنر سيکھنے کا ايک اچھا طريقہ ہے۔ يہ کام جائز طور پر رضاکارانہ ہونا چاہئے اور بغير اجرت ہونا چاہئے۔ اگر
آپ رضاکارانہ کام کرتے ہيں تو اس کے لئے عام طور پر سفر اور دوپہر کے کھانے کے اخراجات ادا کئے جاتے ہيں۔
اہم نوٹ:
اگر آپ کے حاالت تبديل ہو جاتے ہيں مثال کے طور پر آپ کے خاندان کو کوئی فرد آکر آپکے ساتھ شامل ہو جاتا ہے يا پتہ
تبديل ہو جاتا ہے يا ميٹرنٹی پے منٹ کی درخواست دينا چاہتے ہيں تو آپ کو  UKBAکو ايسا کرنے سے پہلے بتانا چاہئے اگر
ايسا کرنا ممکن ہو۔ آپ کو  UKBAکو لکھنا چاہئے اور بتانا چاہئے کہ آپ کے حاالت کس طرح تبديل ہوئے ہيں ،براه مہربانی
اپنے خط کی کاپی اپنے پاس رکھيں۔ آپ کی قريبی ريفيوجی تنظيميں جس کے متعلق نيچے بتايا گيا ہے  ،کو آپ کی مدد کے
قابل ہونا چاہئے۔
مدد اور مشورےکے ذرائع
ريفيوجی ايجنسياں مثالً ملٹی کلچرل ريسورس سنٹر ) (Multi-Cultural Resource Centreنارتھ آف انگلينڈ ريفيوجی
سروس ) ،(North of England Refugee Serviceريفيوجی ايکشن ) ، (Refugee Actionريفيوجی کونسل
) ، (Refugee Councilسکاٹش ريفيوجی کونسل ) ،(Scottish Refugee Councilاور ويلش ريفيوجی کونسل
) (Welsh Refugee Councilبﮍی بﮍی تنظيميں ہيں جو پناه حاصل کرنے والوں کو مدداور مشوره فراہم کررہی ہيں۔ وه
اس بات پر يقين رکھتی ہيں کہ پناه حاصل کرنے والوں اور مہاجرين کے ساتھ ہمدردی اور عزت سے پيش آنا چاہئے۔ يہ
تنظيميں رہائش ،نقد رقم کی صورت ميں مدد ،سياسی پناه ،صحت اور ديگر پہلوؤں پر برطانيہ کے مختلف حصوں ميں ون
سٹاپ سروسز ) (One Stop Servicesکے ذريعے مدد کر تی ہيں۔ وه خود مختار اور گورنمنٹ سے عليحده ہيں۔ ان تنظيموں
کا عملہ آپ کے بہترين مفاد ميں آپ کو مشوره دے گا۔ ليکن براه مہربانی نوٹ فرمائيں کہ وه عام طور پر گورنمنٹ کے
محکموں کی جانب سے آپکے متعلق کئے گئے فيصلوں کو تبديل نہيں کر سکتے۔ ديگر تنظيميں مثالً سٹيزنز ايڈوائس سروس۔
لوکل ايڈوائس يا ريفيوجی گروپس بھی مفت مشوره اور معلومات فراہم کر سکتے ہيں۔

)Multi-Cultural Resource Centre (Northern Ireland
Tel: 02890 238 645
www.mcrc-ni.org
)North of England Refugee Service Head Office (North East
Tel: 0191 245 7311
www.refugee.org.uk
)Refugee Action Head Office (East Midland, North West, South Central, South West
Tel: 020 7654 7700
www.refugee-action.org.uk
Refugee Council Head Office (London, East of England, Yorkshire & Humberside,
)West Midlands
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 085 6087
www.scottishrefugeecouncil.org.uk
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Welsh Refugee Council
Tel: 02920 489 800
www.welshrefugeecouncil.org

Asylum Support Partnership consists of:
North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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