
 

  دارهِپناه گزینوں کے امداد کا ا
        ٠٣ ٩٣٢۶ ۶۶٠۶: ٹيلفون
       ٠٣ ٩٣٢۶ ۵١٩٩: فکس

  

  خوش آمدید
  

مداد کے ادارے ميں خوش آمدید۔ ہم ایک آزاد انسانی حقوق کا اداره ہيں۔ پناه گزینوں کے اِ
ن لوگوں کی ضہ مدد کرتے ہيں۔ ہم اُعاوِال مُہيں کرتے۔ ہم بِہم حکومت کے ليے کام ن

 آسٹریليا ميں ونسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہيں جا کے نفاظت کرتے ہيں اور اُحِ
  پناه گزینی حاصل کرناچاہتے ہيں۔ ہمارا یہ یقين ہے کہ تمام لرگ آزاد لونے چاہيے۔

  
  :ہم کس کی مدد کرتے ہيں

  
  :ہم پناه گزینوں کی مدد کرتے ہيں۔ پناه گزین وه شخص ہوتاہے جو

،  س کا رہنا نہایت خطرناک ہوجاتاہےنا پڑتاہے کيونکہ وہاں اُلک چھوڑجس کو اپنا مُ •
 اور

، یا اُن ہنچایاگيان کو شدید نقصان پُلک ميں خطره ہوتاہے کيونکہ اُجس کواپنے مُ •
 ، مذھب، نسل، قوميت یا معاشرتی گروه کی وجہ سے ۓ کی سياسی رااُن  کو

  ہنچنے کا خطره ہوتاہے۔قصان پُشدید نُ
قصان سے نہيں بچاسکتی یا نہيں بچانا ن کو اس شدید نُ اُن کی حکومتاوراُ •

  ۔ ہےچاہتی
  

  :آپکی مدد کيسے کرینگےہم 
  

اپنے آپ کو آسٹریليا ميں پناه گزین ثابت کرنا آسان نہيں ھے ، ہم آپ کو ایمانداری سے 
نے کا امکان ہے کہ نہيں، اگر ہميں فت قانونی مشوره دینگے۔ کہ آیا آپ کو پناه گزین مانمُ

 ہميں معلوم ہے کہ لگا کہ آپ پناه گزین ثابت ہوسکتے ہيں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ 
ھی اورکہيں بھی آپ کے کوئی بھی نہيں چاہتا کہ وه پناه گزین بنے اسی ليے جب بِ

  حاالت سخت ہوں تو ہم آپ کی مدد کرینگے۔
  

ه قانونی ہم اپنی پوری کوشش کرینگے کہ ہم ہرطرح سے آپ کی مدد کرسکيں۔ چاھے و
، روزانہ کے صحت مند مشوره ہو ، طبی امداد ہو، دوائياں ، آپ کے بچوں کے ليے نيپی ہو

 ، کھانوں کے پيکٹ، تفریح، صالح مشوره ، نازک حاالت ميں مدد، انگریزی کی نےکھا
۔ آپ ہميں جو کچھ کالسيں اور ميلبورن ميں آباد ہونے اور کام ڈھونڈنے ميں مدد کرناہو

  . اِدارے ميں محفوظ رہينگےس کو ہم راز رکھيں گے۔ے اُبھی بتائيں گ
  

  آپ ہميں کيسے ڈھونڈیں گے
  

ير سے جمعہ تک  ميں ذاتی طور پر پِاِدارےاگر آپ ميلبورن پناه گزین ہيں تو آپ کے ہماری 
بيٹ مين سٹریٹ ، مغربی ١٢ بجے تک آسکتے ہيں۔ ہم ۵ بجے صبح سے شام ١٠

پر  اس نمبر ٠٣ ٩٣٢۶ ۶۶٠۶سی دوران مائی کے ليے اِرہنکے ميلبورن ميں واقع ہيں۔ آپ 
  ن بھی کرسکتے ہيں۔وف
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 سکتے  دارے ميں مندرجہ ذیل طریقوں سے پھنچِآپ ہمارے پناه گزین امدادی ا
  ہيں

  
مين سٹریٹ کے کونے ميں واقع ہيں۔ اور شہر کے فلگ سٹاف  ہم کنگ سٹریٹ اور بيٹ

  گارڈن کے دوسری طرف واقع ہيں۔
  

 ۵ ڈل بھی فلگ سٹف یا شہر ميں سوترن کراس ریل سٹيشن سے صرفآپ پي •
 کتےہيں۔آ سميں پھنچ منٹ 

تر  سٹریٹ کے کونے پر اُگنرد ٹرام ميں بيٹھ کر ليٹروپ سٹریٹ اور کِآپ شہر کے گِ •
  منٹ کی واک ہے۔٢سکتے ہيں۔ وہاں سے صرف 

  
  اگر آپ ميلبورن آسٹریليا ميں نہيں ہيں تو؟

  
 کرسکتے ہيں جب وه ميلبورن ميں ہوں۔ اگر س صورت ميں مددصرف اِہم پناه گزینوں کی 

لک کرکے اپنے قریب کوئی نک پر کِ ذیل لِآپ کسی دوسرے صوبے ميں ہوں تو مندرجہِ
  کتے ہيں۔سداره ڈھونڈ خدمات کا اِ

 
http://www.asrc.org.au/media/documents/asrc-resource-directory.pdf  

  
لک کرکے اپنے ليے معلومات نک پر کِ آپ آسٹریليا سے باہرہيں تو مندرجہ ذیل لِاگر

کرسکتے ہيں کہ تمام دنيا ميں آپ کيسے بناه گزینی کے ليے درخواست دے سکتے 
 :ہيں

http://www.asylumlaw.org/asylumseeker 
 


