
 
 

انتظار کرنے کے دوران میں ملنے کے لئے وزیر کی جانب سے پناہ کی درخواست دائر کرنے کی اجازت 
 کیا کرسکتا ہوں؟

 کیا آپ ایسے پناہ گزین ہیں جو کشتی کے ذریعے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پناہ کے لئے درخواست دائر نہیں کی؟
ملنے ہیں جو آپ ابھی وزیر کی جانب سے پناہ کی درخواست دائر کرنے کی اجازت ایسی  چیزیں 6اگر اس کا جواب ہاں ہے تو درج ذیل میں 

 کے لئے انتظار کرنے کے دوران کرسکتے ہیں۔
 

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہمیں اپنے رابطے کی تازہ ترین تفصیالت )پتہ اور فون نمبر( سے باخبر رکھیں .1
 1300 728 662 پر کال کریں 

 دستیاب ہے: یہاں مل کریں، جو کہ مک 929فارم  یاhttp://www.immi.gov.au/allforms/pdf/929.pdf  
o نوٹ: ڈیپارٹمنٹ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ اسے فارم موصول ہوگیا ہے 

 

 درخواست دیں جس میں اپنی فائل کی نقل طلب کریں( کی Freedom of Informationمعلومات تک رسائی )یا  .2
  424فارمA  دستیاب ہے: یہاں مکمل کریں، جو کہhttp://www.immi.gov.au/allforms/pdf/424a.pdf  

o یہ مفت ہے 
o  یہ ثبوت آپ کا ایمی کارڈ یا ( فارم کے ہمراہ آپ کی شناخت کا ثبوت منسلک ہونا ضروری ہےImmi Card )بھی ہوسکتا ہے 
o :اپنی مکمل امیگریشن کی فائل کی نقل مانگیں بشمول 

 اندرونی میموز اور مراسلے 
 اور تحریری نوٹس شدہ گفتگو ریکارڈ ےانٹرویوز ک 
 ے ریکارڈاسکریننگ ان یا آؤٹ کے فیصلوں ک 

o ( آپ فارم کو بذریعہ ڈاک یا ای میلfoi.vic@immi.gov.au بھیج سکتے ہیں ) 
o دستاویزات ملنے میں عموما ایک ماہ کا عرصہ لگتا ہے 

 

 ہ تیار کریںپروٹیکشن ویزے کی درخواست کے فارم کا ایک ڈرافٹ یعنی مسود   .3
  تیارکریں۔ فارم یہاں پر دستیاب ہے:  یا مسوّدہ کا ایک ڈرافٹ 666کی درخواست کے فارم پروٹیکشن کے ویزے

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/866.pdf  
o  ۔ اگر آپ کو جواب معلوم نہیں تو 'ںہر سوال کا جواب دییہ اہم ہے کہ آپI don’t know 'لکھیں' یعنی 'مجھے معلوم نہیں 
o معلومات کے بارے میں قیاس آرائی نہ کریں کسی بھی یہ اہم ہے کہ آپ 
o  سے پہلے مائیگریشن کے بارے میں تجویز حاصل کرلیں۔ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپ اپنا فارم جمع کروانے 

 

 ہ تیار کریںیعنی مسود  ' کا ایک ڈرافٹ Statement of Claims'دعوی جات کا بیان' یا ' .4
 ' دعوی جات کا بیان' یا'Statement of Claimsآپ کی کہانی اور آپ کے گھر نہ جاسکنے کی وجوہات کی تحریری نقل ہے ' 

 RACS  :کی ویب سائٹ پر ایک کارآمد فیکٹ شیٹ اس پتے پر دستیاب ہےorg.au/factsheetshttp://www.racs.  

 ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپ اپنا دعوی جات کا بیان جمع کروانے سے پہلے مائیگریشن کے بارے میں تجویز حاصل کرلیں۔ 
 

 ایسی دستاویزات اکٹھی کریں جو آپ کی کہانی کی تائید کرتی ہوں .5
 ہانی کی تائید کرتی ہوںجہاں ممکن ہو، شناختی دستاویزات سمیت ایسی دستاویزات اکٹھی کریں جو آپ کی ک 
 ان میں یہ شامل ہوسکتی ہیں 

o خطوط o طبی یا کاؤنسلنگ کی رپورٹیں 
o تصاویر o  آپ کی کہانی سے متعلقہ واقعات

 اخباری آرٹیکلزکے بارے میں 
o ممبر شپ کارڈز  

 اگر دستاویزات انگریزی میں نہیں ہیں تو ان کا ترجمہ کروانے کی ضرورت ہوگی 
  ترجمہ کرنے کی دو خدمات یا سروسز میںhttp://www.vits.com.auVITS:   اور All Graduates Interpreting and

http://www.allgraduates.com.auTranslating:  شامل ہیں 

  کہ اپ اپنی تائیدی دستاویزات جمع کروانے سے پہلے مائیگریشن کے بارے میں تجویز حاصل کرلیں۔ہم مشورہ دیتے ہیں 
 

 کرنے کے بارے میں سوچیں جو آپ کی مدد کرے تالشایک وکیل  .6
 ( عموما حکومتی رقم سے فراہم کردہ قانونی امدادgovernment funded legal assistance - IAAAS)  دستیاب نہیں ہوگی 

 ہے کہ تنہا کم سن افراد کے لئے حکومتی رقم سے فراہم کردہ قانونی امداد دستیاب ہو۔ ہو سکتا 
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