 (ASAPاے ایس اے پی) کے اقرار نامے پر دستخط کرنے کیرہنمائی
آج آپ کی اپیل میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ،اس اقرار نامے پر آپ کا دستخط کرنا الزمی ہے۔ اس فارم پر
دستخط کر کے ،آپ ہمیں اجازت دیتے/دیتی ہیں کہ ہم آپ کے کاغذات کو دیکھیں۔ ہم آپ کے کاغذات کو پڑھنے
کے بغیر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جب ہم آپ کے کاغذات پڑھ لیں گے اور آپ کے مقدمے کے متعلق آپ
سے بات چیت کر لیں گے ،تو ہم ِمل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ کے بہترین مفاد میں یہ ہو گا کہ سماعت میں
ہم آپ کی نمائندگی کریں یا آپ کا خود پیش ہونا بہتر ہے۔
ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دستخط کے نیچے والے دونوں خانوں میں بھی ٹِک کا نشان لگا
دیں۔ آپ درج ذیل میں سے ایک کام کر سکتے ہیں-:




کوئی بھی خانہ ِٹک نہ کریں (اگر آپ ایسا کرتے ہیں ،تو پھر بھی آج ہم آپ کی مدد کریں گے)
دونوں خانوں میں ِٹک کر دیں
صرف ایک خانے میں ٹک کریں (پہال یا دوسرا)

پہلے خانے میں آپ کو ٹک کرنے کا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اجازت مل جائے کہ ہم اگر چاہیں تو مستقبل
میں آپ سے دوبارہ رابطہ کر سکیں۔ ہم اپنے زیادہ تر موکلوں سے رابطہ نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ،تو
اس کی وجہ یہ ہو گی:




ہماری سروسز کے بارے میں فیڈبیک ( اپنی راے کا اظہار کرنا)یا
اس بارے میں معلومات کہ اپیل میں جیتنے کے بعد آپ کو کتنی جلدی سپورٹ ( رہایش اور مالی
امدادا)حاصل ہوئی تھی یا
دیگر کوئی وجہ

دوسرے خانے میں ٹک کا نشان لگانے کے بارے میں آپ کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں بہتری ال
سکیں اور مستقبل میں زیادہ اسایلم سیکرز کی مدد کر سکیں۔
ہوم آفس کے ساتھ رابطے میں ہم صرف آپ کی اپیل کی مثال استعمال کریں گے ،ہم ایسا تب کریں گے جب ہمیں
یقین ہو کہ اس سے آپ کے موجودہ یا مستقبل کے کسی حقکو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم ہوم آفس کی فیصلہ
سازی میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ،جہاں وہ غلط طور پر کسی کی سپورٹسے انکار کرتے ہیں ،تو
وہاں پر ہم ان کو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہم مستقبل میں اسایلم سپورٹ کے لیے درخواست دینے والوں کی مدد
کے لیے کرتے ہیں۔
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