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  ؟تعارف اراہم

ASAP کے اعانت متعلق سے یگزین پناہ ہےجو ادارہ رفاہی سا چھوٹا ایک یہ۔ ہے مخفف کا پروجیکٹ اپیلز سپورٹ اسائلم 

 پناہ جو کرنا فراہم معاونت اور رہائش کو لوگوں انکی طرف سے   آفس ہے ہومکا مطلب  سپورٹ اسائلم۔ ہے مرکوز پر قانون

 ڈیوٹی ایک ہم کہ ہے بھی یہ کام ایک ہمارا۔ہیں آزاد سے ونلیٹرائب سپورٹ اسائلم اور آفس ہوم ہم۔ہیں رہے کر تالش گزینی

وہ  جب ہیں کرتے پیش خدمات کی نمائندگی اور مشاورت مفت کو میں لوگوں ونلیٹرائب سپورٹ اسائلم جو ہیں چالتے اسکیم

 ۔ ہوں رہے کر اپیل خالف کے فیصلے کے انکار سے رکھنے جاری اسے یا فراہمی کی اعانت سے جانب کی آفس ہوم

 نمائندگی کی شخص ہر والے جانے کیے ریفر پاس ہمارے ہمیشہ ہم لٰہذا ہے ادارہ رفاہی سا چھوٹا ایک ادارہ اراہم چونکہ

 نہ نمائندگی کی آپ ہم اگر اور ہیں کرتے کوشش کی کرنے نمائندگی کی لوگوں زیادہ سے زیادہ المقدور حتی ہم۔ کرپاتے نہیں

 ۔گے دیں بتا پہلے سے سماعت کی آپ کو آپ ہم تو سکے، کر

 سپورٹ لماسائ صرف ہم کرتے، نہیں فراہم نمائندگی میں معامالت کی امیگریشن یا اپیلز کلیم اسائلم ہم کہ کریں نوٹ کرم براہ

 ۔ہیں سکتے کر کے حوالے سے معاونت  اپیلز

  ہیں؟ سکتے کہہ کیسے ہمیں آپ لیے کے کرنے نمائندگی اپنی

 ہمارا وہ کہ ہیں سکتے کہہ سے ان آپ تو ہے، رہا کر مدد کی آپ میں دینے درخواست لیے کے حصول کے اعانت کوئی اگر

 کی آپ کوئی میں دینے درخواست لیے کے اعانت اگر۔ کریں ریفر پاس ےہمار کو آپ کے کر مکمل فارم اتھارٹی اور ریفرل

 سکتے آ پاس ےہمار سے خود کر بھیج فارم اتھارٹی شدہ دستخط اپنا ہمیں آپ پہلے سے سماعت اپنی تو ہے رہا کر نہیں مدد

 بذریعہ فارم اپنا کو آپ۔ ہے سکتا مل پر www.asaproject.org/contact/referrals سائٹ ویب ہماری کو آپ جو ہیں،

 referrals@asaproject.org.uk: چاہیے بھیجنا پر پتہ اس میل ای

  گا؟ ہو کیا تو ہیں، کرتے نمائندگی کی آپ ہم اگر

 از کم سے سماعت اپنی کو آپ۔ گا ملے نمائندہ ایک کو آپ پر آمد کی آپ میں ونلیٹرائب تو ہیں، کرتے نمائندگی کی آپ ہم اگر

 سمجھ پر طور بہتر کو کیس کے آپ وہ تاکہ گا پوچھے سواالت کچھ سے آپ نمائندہ۔ چاہیے پہنچنا وہاں پہلے گھنٹہ ایک کم

 جاتے پوچھے سے تفصیل بہت سواالت اکثر اور ہیں سکتے ہو بھی کے نوعیت ذاتی نہایت سواالت یہ اوقات بعض۔  سکے

 سکتی جا کی حاصل معلومات مخصوص میں بارے کے ہے ہوتا کیسے گزارہ کا آپ کہ یہ اور حاالت مالی کے آپ اور ہیں

 کے آپ - جائیں کیے پیدا امکانات بہترین کے کامیابی میں اپیل کی آپ کہ ہے ہوتی یہ وجہ کی پوچھنے سواالت ایسے۔  ہے

 پہلے سواالت یہ۔ ہیں سکتے پوچھ سواالت کے قسم کس سے آپ نمائندے کے آفس ہوم اور جج کہ ہے ہوتا معلوم کو نمائندہ

 مل مدد میں تیاری کی کیس کے آپ بھی کو نمائندہ کے آپ اور ہے جاتی ہو تیاری کی آپ لیے کے سماعت سے لینے پوچھ

 ۔ ہے جاتی

 ہماری کہ گے یںکر فیصلہ یہ ہم کر لے جائزہ کا کیس کے آپ اور بعد کے مالقات سے آپ کہ ہے ہوتا بھی ایسا کبھار کبھی

 بعد اور پہلے سے سماعت کی آپ کو آپ ہم بھی تو ہے، ہوتا ایسا اگر۔ گاہو بہتر میں حق کے آپ کرنا نہ نمائندگی سے جانب

 ۔گے کریں فراہم مشاورت میں

 ہوتا بیان یہ میں جس گے کہیں کو کرنے دستخط پر فارم ایک کو آپ وہ تو ہیں، ملتے سے نمائندہ اپنے مرتبہ پہلی آپ جب

 تو ہیں دیتے نہیں اجازت ہمیں آپ کے کر دستخط پر فارم اس اگر۔ ہیں دیتے اجازت کی نمائندگی اپنی کو ASAP آپ کہ ہے

 ۔ گے سکیں کر نہیں نمائندگی کی آپ ہم

 آپ کیا کہ گا جائے پوچھا سے آپ میں جن گے ہوں موجود بھی خانے اضافی دو والے لگانے نشان کا ٹِک میں فارم اس

ASAP آپ کیا اور ہیں آمادہ پر جانے کیے رابطہ میں مستقبل ذریعہ کے ASAP کی کیس کے خاندان اپنے/  اپنے کو 

 اور پالیسیوں کی اعانت کی گزینوں پناہ میں مستقبل تاکہ  ہیں، دیتے اجازت کی کرنے ساتھ کے آفس ہوم اشتراک کا تفصیالت

 ان آپ کہ ہے نہیں الزمی یہ لیے کے جانے کیے نمائندگی کی آپ ذریعہ ہمارے ۔جائے بنایا بہتر کو عمل کے سازی فیصلہ

 ،ہیں لگاتے نہیں ٹِک پر ان آپ اگر۔  ہے منحصر پر مرضی اپنی کی آپ پر طور مکمل یہ اور لگائیں ٹِک میں خانوں اضافی

http://www.asaproject.org/contact/referrals
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 وقت بھی کسی کے کر رابطہ پر  referrals@asaproject.org.uk میں مستقبل آپ۔ گے کریں نمائندگی کی آپ ہم بھی تو

 ۔ہیں سکتے لے واپس رضامندی اپنی
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