
تتنہاا نابالغ بچے

آپ فرانس میں اکیلے ہیں

آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے
اور آپ اپنے ملک سے بھاگ کے آئیں ہیں۔

اور آپ نہیں جانتے کہ کس سے رابطہ کریں؟

 مفید ٹیلی فونی رابطے

اگر آپ کو معلومات کی ضرورت ہو،
تو آپ کی مدد کرنے والے سماجی کارکنوں، تعلیمی ماہرین

یا ایسوسی ایشنز سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔

اگر آپ کی خواہش ہے کہ اپنے خاندان کے
 افراد کے ساتھ آپ کا از سِر نو مالپ ہو، تو فرانسیسی ریڈ کراس
ِاس سلسلے میں فیملی روابط کی بحالی کی خدمت کے ذریعے

آپ کی مدد کرسکتا ہے جو منتشر خاندانوں
کی تالش اور از سِر نو مالپ میں مدد فراہم کرتا ہے۔

رابطہ کرسکتے ہیں

#119 بچوں کا تحفظ

recherches@croix-rouge.fr +33 )0(1 44 43 12 60 یا

 #17 پولیس

آپ اپنی مدد کے لئے ان سے
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اور رہائش

 خاندان کا از سِر

 سیاسی پناہ کی عمر کا تعین
درخواست

 رہائشی پرمٹ اور

  درخواست کا جائزہ

 مرحلہ#2مرحلہ1#

 مرحلہ

مرحلہ3#

بچوں کے لئے سماجی تعاون کے پاس
 جا سکتے ہیں یا مدد حاصل کرنے کیلئے

فون نمبر 119  پر کال کرسکتے ہیں

 آپ پولیس کو فون نمبر 17
پر بھی کال کرسکتے ہیں، جو آپ

کی حفاظت کیلئے حاضر ہیں : انہیں بتائیں کہ آپ کی عمر
18 سال سے کم ہے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔

فرانس پہنچتے ہی آپ کو پناہ کا حق حاصل ہے۔
 آپکی صورتحال اور اپکی عمر کا اندازہ لگانے کیلئے

آپ سے انٹرویو لیا جائے گا۔ ایک بار جب آپ کی صورتحال کا جائزہ
لیا جائے اور آپ کو نابالغ کے طور پر پہچانا جائے، تو آپ کو آپ کی

ضروریات کے مطابق بچوں کے مرکز میں رکھا جائے گا۔

اگر آپ اپنے آبائی ملک میں کسی خطرے سے
بھاگ آئے ہیں، تو آپ فرانس میں سیاسی پناہ کیلئے

درخواست دے سکتے ہیں۔ بچوں کی مدد کرنے والے
سماجی کارکنوں، تعلیمی ماہرین یا مختلف ایسوسی ایشنز

سے بات کریں۔

سیاسی پناہ کی درخواست پریفیکچر میں
دینی چاہئے۔ ایک شخص آپ کی پناہ کی

درخواست کے دوران آپ کی نمائندگی
کرے گا اور آپ کا ساتھ۔ دے گا۔ اس شخص

 کو قانونی نمائندہ یا
ایک ترجمان آپ کی مدد کرسکتا ہے۔

اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد )باپ، ماں، بھائی، بہن، چچا
خالہ، دادا یا دادی( قانونی طور پر یورپی یونین کے کسی دوسرے

ملک میں ہے، اگر وہ راضی ہو اور اگر آپ چاہیں تو آپ
اس سے مل سکتے ہیں۔ جب آپ پریفیکچر میں سیاسی پناہ کی درخواست

دیتے ہیں تو وہاں اس کے بارے میں بات کریں۔

اگر آپ کو فرانس میں سیاسی پناہ
دی جاتی ہے اور آپ کی عمر 16 سال

سے زیادہ ہے، تو جب آپ پریفیکچر
میں درخواست دیتے ہیں تو آپ کو
رہائشی پرمٹ جاری کیا جائے گا۔

آپ کے والدین اور 18 سال سے کم
عمر کے بہن بھائی بھی فرانس میں

آپ کے ساتھ شامل ہوسکتے ہیں۔
ِاس سلسلے میں جلد از جلد درخواست دیں۔

پناہ گزینوں اور بے وطن افراد کے
)OFPRA( تحفظ کیلئے فرانسیسی دفتر  

آپ کی درخواست کا جائزہ لے گا اور
ایک افسر آپ کے ساتھ باتیں کرے گا

 اور آپ کو سنے گا جسے
« پروٹیکشن آفیسر« کہا جاتا ہے۔

انٹرویو کے دوران، آپ کو اپنے
سفر کے بارے میں بات کرنا ہوگی۔

آپ کا قانونی نمائندہ آپ کے
ساتھ ہوگا۔ آپ کسی ایسوسی ایشن
کے ایک ممبر یا ایک طبی ماہر

کے تعان کا مطالبہ بھی کر

 درخواست کر سکتے ہیں۔

آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کرتا ہے

کرسکتے ہیں جو اس پر دوبارہ نظرثانی کرے گا۔ آپ کا قانونی نمائندہ
اور مختلف ایسوسی ایشنز ایسا کرنے میں آپ کی مدد کرسکتی ہیں۔

 نو مالپ

)ASE( آپ

OFPRA اگر

کہا جاتا ہے۔ “administrateur ad hoc“ 

سکتے ہیں۔ ِاس کیلئے آپ OFPRA سے 

،
)CNDA( تو آپ سیاسی پناہ کے حق کی قومی عدالت               میں اپیل
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