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Day of your hearing- Urdu 

 ٹرائبیونل میں آپ کی سماعت کا دن۔ اسائلم سپورٹ 

 اپنے ساتھ کیا الئیں

میں  ی اپیل کے خطوط جو آپ ک اداروںیعنی خیراتی اگر آپ سے ثبوت النے کے لیے کہا گیا ہو جیسے کہ بینک اسٹیٹمنٹس یا اُن چیریٹیز

ے آپ کی کے لی مدد بھی اپنے ساتھ الئیں جو ایسے کاغذات  مہربانی کرکے ۔ چاہئیں تو آپ کو یہ چیزیں اپنے ساتھ النی  مدد دیتے ہوں

 درخواست سے متعلق ہوں۔

کی ضرورت ہے اور آپ کی اپیل کامیاب ہو جاتی ہے، تو آپ کو لندن میں ہنگامی رہائش  مدد اگر آپ کو اپنی اپیل کے بعد فوری طور پر 

بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام سامان کو بھی اپنے ساتھ النا ضروری ہے کیونکہ ہوم آفس واپس جا کر 

 ۔گا دےنہیں  پیسے النے کے لئے آپ کو  سامان 

 ی جگہ تک سفرکرنا مقدمے کی سماعت ک

، عام طور پر ٹرین کی، اور پھر چاہئیں  ٹکٹیں دینی  سفری الزمی طورپرہوم آفس کو آپ کو لندن جانے اور دوبارہ واپس آنے کے لیے 

 ٹرائبیونل تک۔  اسٹیشن سے اسائلم سپورٹ 

 ۔وسے ایک دن پہلے سفر کرنے کی ضرورت ہ اپنے مقدمے کی سماعت اگر آپ کو 

بیری 'سفر کرنا ہے تو ہوم آفس آپ کے لیے ایک دن پہلے سفر کرنے اور  لمبا بجے ہے اور آپ کو  10قت صبح واگر آپ کی اپیل کا 

 ساؤتھ لندن میں ایسٹ ڈُلویچ کے پاس ہوم آفس کی اپنی رہائش ہے۔ ' بیری ہاؤس'میں قیام کرنے کا انتظام کر سکتا ہے۔ ' ہاؤس

 کب آنا ہے 

نتظام ٹرائبیونل پہنچ جائیں۔ اس کا ا سے ایک گھنٹہ قبل  اپنے مقدمے کی سماعت وقت پہلے کی ہونی چاہئے تاکہ آپ  آپ کی ٹکٹ کافی

 ۔کرتا ہےہوم آفس 

 ٹرائبیونل کیا کرتا ہے۔ اسائلم سپورٹ 

 : مہ دار ہےٹرائبیونل ہوم آفس کے ذریعہ درج ذیل قسم کے فیصلوں کے خالف اپیلوں کو نمٹانے کے لیے ذ اسائلم سپورٹ 

 کے دعوٰی کو مسترد کرنے اسائلم اسپورٹ 

 کو منسوخ کرنے مدد کی موجودہ  اسائلم اسپورٹ 

ناہ ٹرائبیونل کے سنائے گئے فیصلے کا پ کی درخواست سے الگ ہے، اسائلم سپورٹ  لینےآپ کی اسائلم سپورٹ کی اپیل آپ کی پناہ 

کے لیے آپ کے دعوٰی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ اس بات کا فیصلہ ہو گا کہ آیا آپ ہوم آفس کی جانب سے رہائش اور رقم کے لیے  لینے

 : ٹرائبیونل کا پتہ ہے اہل ہیں۔ 
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ٹرائبیونل کا کمرہ ایک بڑی ٹیبل کی موجودگی کے ساتھ ایک عام کمرہ ہےجہاں اپیل کے دوران  کمرہ کیسا نظر آتا ہے۔ٹرائبیونل کا  

 : سبھی لوگ بیٹھتے ہیں

                                             

                                                                                            

 

 جج کو کیسے مخاطب کرنا ہے

      ۔بات کی جاتی ہے۔مرد جج کو سر اور خاتون جج کو میڈم کہہ کر 

 کا کردارہوم آفس کی نمائندگی کرنے والے افسر 

انہوں نےآپ کے مقدمے کے متعلق آپ کی سماعت کے دوران موجود ہو سکتے ہیں۔ ( HOPO)ہوم آفس کی نمائندگی کرنے والے افسر 

کر  ۔ وہ آپ سے ایسے سواالتبتانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے لیکن جج کو ہوم آفس کے فیصلہ کے بارے میں فیصلہ نہیں کیاتھا

آپ اپنے خیال میں پہلے ہی دے چکے ہیں یا آپ کو بہت ہی ذاتی نوعیت کا لگتا ہو، لیکن ہر ایک سوال کا جواب کا جواب  ن سکتے ہیں ج

ہے جتنی زیادہ تفصیالت سے آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اسے انہوں  ضروری اتنی وضاحت سے دینا 

 چاہئے۔ بتانا کو جج میں نے غلط سمجھ لیا ہے تو آپ کو اس بارے

 ترجمان 

اگر آپ نے اپنی اپیل کے نوٹس میں ترجمان کے لئے درخواست کی ہے تو آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ ترجمان آپ کو کوئی صالح نہیں 

نہ سمجھ سکتے ہوں تو یہ بات جج کو بتانا ضروری  کی بات دے سکتے، وہ صرف آپ کی ترجمانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ترجمان 

ے، اسی طرح سے سماعت کے دوران اگر کسی بھی وقت آپ کو لگتا ہے کہ ترجمان نے کچھ چیزوں کی غلط ترجمانی کی ہے تو آپ ہ

 نمائندہ یا جج کو بتانا چاہئے۔ ASAPکو فوری طور پر اپنے 

“interpreter”  
 “you” 

 " ترجمان"

 "آپ" 

 جج          

  
 

س
آف
م 

ہو
 

nd2 Floor,  

Import Building, 2 Clove 

Crescent, 

London, E14 2BE 
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 وغیرہ کے لیے وقفے۔یعنی ٹائیلٹ بیت الخالء 

سماعت کے دوران آپ کو بیت الخالء جانے یا اچھا محسوس نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے وقفہ پر جانے کی ے مقدمے کی اگر اپن

آپ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، تو جج کو بتائیں اور عام طور پر  کیونکہ آپ اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کرتے یا ہے  پڑتی ضرورت 

 ے لیے تیار ہو جائیں گے۔کنے کورمقدمے کی کاروائی جج آپ کے واپس آنے تک 

 بچے کو اپنا دودھ پالنا یا بے بی کے کپڑے تبدیل کرنا

میں بچہ  ٹرائبیونل اگر آپ علیٰحدگی میں اپنا دودھ پالنا چاہتی ہیں، تو آپ کے لیے ایک کمرہ موجود ہو گا۔ مہربانی کرکے نوٹ کریں کہ 

جانے واال  استعمال کیے سکتی ہوں، تو اپنے ساتھ کپڑے بدلنے کے لئے کے کپڑے بدلنے کی سہولیات موجود نہیں ہیں، لٰہذا اگر آپ ال

 وغیرہ الئیں۔ َمیٹ یعنی تولیہ ایک 

 عبادت کا کمرہ 

 استعمال کے لیے عبادت کا کمرہ دستیاب ہے۔

 یعنی فوڈغذاء/ پانی

ت جائے گا۔ اگر آپ اپنی سماع دیا کھانا نہیں ٹرائبیونل میں آپ کو جاتا ہے۔  دیا سماعت کے دوران اور اسقبالیہ کی جگہ پر آپ کو پانی 

 ہیں تو نزدیک میں محدود تعداد میں دکانیں اور کیفے موجود ہیں۔ قابل سے قبل یا بعد میں کھانا خریدنے کے

 ۔دیکھ بھال بچے اور بچوں کی 

موجود نہیں ہیں، لٰہذا آپ کے بچہ کو آپ کے ساتھ سماعت میں جانا ہوگا۔  تیں کی کوئی بھی سہول دیکھ بھال کرنے ٹرائبیونل میں بچوں کی  

امکان ہے کہ اس کی وجہ سے سماعت میں آپ کو توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی ہو، لٰہذا اگر ممکن ہو تو، اپنے بچے کو سماعت میں 

کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، کچھ حاالت میں،  کا انتظام کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دیکھ بھال کرنےبجائے اُس کی  یالنے ک

 نہیں ہو گا۔  اور حل اپنے بچے کو ساتھ النے کے سوا آپ کے پاس کوئی 

 آپ کی سماعت۔

  گی۔ / کروائے گا کا تعارف اور کمرہ میں موجود لوگوں  اپناجج خود 

 سمجھتے ہیں اور سماعت کے مقصد کی وضاحت کریں گے۔  ی بات گی کہ آپ ترجمان ک/ وہ اس بات کی جانچ کریں گے 

  گی۔ / کی وضاحت کرنے کے لیے کہیں گے مؤقف پھر وہ ہوم آفس کے نمائندہ کو اپنے 

  طور پر آپ کے معاملہ کی وضاحت کرے گا،  مختصراس کے بعد آپ کا نمائندہ 

  س نمائندہ نہیں ہے تو جج آپ سے سواالت پوچھے ایسا کر لینے کے بعد وہ آپ سے چند سواالت پوچھیں گے۔ اگر آپ کے پا

 گی۔ / گا

 گی۔ / پھر ہوم آفس کے نمائندہ کی باری آئے گی، وہ بھی آپ سے سواالت پوچھے گا 

  سکتی ہے۔ / آپ سے سواالت پوچھ سکتا وقتجج کسی بھی 

  سکتا ہے۔  سواالت پوچھ مزید متعلقہہوم آفس کے نمائندہ کے ختم کر لینے کے بعد آپ کا نمائندہ کچھ 

  اس کے بعد کوئی بھی شخص کوئی بھی نیا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ 

  ثبوت پیش کریں گے۔  باری باریآخر میں، دونوں نمائندے معاملہ کا خالصہ اور 

  گی۔ / فیصلہ سنائے گا کےبارے میں اس کے بعد جج آپ کے مقدمہ 

 : کہتی ہے/ کہتاذیل جج کے کہنے کا کیا مطلب ہے، جب وہ درج 

 حاصل ہو گی۔ مددآپ کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کو ہوم آفس سے  –ہے  منظورکی جاتی اپیل  ی آپ ک

 حاصل نہیں ہوگی۔ مددجج ہوم آفس سے متفق ہے اور آپ کو  –آپ کی اپیل خارج کی جاتی ہے 

 غور کرے۔  چاہتی کہ ہوم آفس اپنے فیصلہ پر دوبارہ/ جج چاہتا –آپ کی اپیل نظرثانی کے لئے بھیجی گئ ہے 
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 ۔آپ کی سماعت کے بعد کیا ہوتا ہے

کے ذریعہ کی جاتی ہے تو آپ کو مشورہ کا ایک خط دیا جائے گا جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ کیا  ASAPاگر آپ کی نمائندگی 

 ہوا ہے، اگلی بار ملنے پر آپ کو اپنے کیس ورکر کو اسے دکھانا چاہئے۔

 کر سکتےحاصل اور آپ کو رہائش کی ضرورت ہے تو آپ لندن میں ہوم آفس کی ایمرجنسی رہائش اگر آپ کی اپیل کامیاب ہوجاتی ہے

کا  نہ بھیج دے۔ اس باتاورجاتی ہے تو آپ یہاں تب تک قیام کریں گے جب تک کہ ہوم آفس آپ کو کہیں  کویہ رہائش دے دی ہیں۔ اگر آپ 

ھیجا جائے گا۔ اگر آپ لندن میں ایمرجنسی رہائش میں جاتے ہیں تو اس بات بہت کم امکان ہے کہ آپ کو لندن میں کسی اور رہائش میں ب

 کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو اس عالقہ میں رکھا جائے گا جہاں آپ اپیل سے پہلے رہ رہے تھے۔ 

کے کیس کو  95، اگر آپ سیکشن ہے کے لیے 4کامیاب اپیل کے بعد ایمرجنسی رہائش فراہم کرنا خصوصی طور پر سیکشن  اگرچہ 

جیت لیتے ہیں اور گلیوں میں رہنے والے بے گھر افراد ہیں تو آپ فوری طور پر گھر کی درخواست کر سکتے ہیں اور اس درخواست 

کر  مائیگرینٹ ہیلپ الئن کے ذریعے  کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہنگامی اعانت اور رہائش کے لیے درخواست

اپیل کے بعد  s4کی درخواست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے مہربانی کرکے کامیاب  98سیکشن  سکتے ہیں جسے

 مالحظہ کریں۔ حقائق نامہسے متعلق ہمارا مددہنگامی 

رہی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور آپ کو سماعت کے فوًرا بعد رہائش کی ضرورت  ُسنی جاویڈیو لنک کے ذریعہ  اپیل اگر آپ کی 

ہے تو آپ کو لندن میں نہیں رکھا جائے گا اور آپ کو دوسرے شہر یا قصبہ کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہوم آفس آپ کے لیے اس کا انتظام 

 رے گا۔ ک

پر ہیں، تو یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہوم آفس  مدداور آپ پہلے سے ہی  ہے  بھیجی جا چکی اگر آپ کی اپیل نظرثانی کے لئے 

پر نہیں ہیں تو آپ کو ہوم آفس کے نئے فیصلہ کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوگی۔  مددکوئی نیا فیصلہ نہ کر لے۔ اگر آپ پہلے سے 

 بانی کر کے پناہ گزینوں کو مشورہ دینے والی کسی مقامی تنظیم سے رابطہ کریں۔مشورہ کے لیے مہر

بند ہو جائے گی۔ مدد کے یہ مدد دنوں کے بعد  21پر ہیں تو یہ عام طور  مدداور آپ پہلے سے ہی ہے  گئی اگر آپ کی اپیل نامنظور ہو 

 تنظیم سے رابطہ کریں۔لیے مہربانی کرکے پناہ گزینوں کو مشورہ دینے والی کسی مقامی 

 

http://www.asaproject.org/uploads/Factsheet_16_-_Emergency_support_following_a_succsessful_s4_appeal.pdf

