انتظامیہ برائے شکایات
کولنر کونسل برائے پناہ گز یں غیر
جانبدارانہ طور پر ر ہائش کے بارے میں
شکایات کی صورت میں بھی مدد کر تی
ہے ۔ اگر آپ رہائش سے متعلق کوئی شکا
یت کر نا چا ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہم
آپ کی شکا یت بغیر آپ کا نام لیے انتظا
میہ تک پہنچا د یں گے تاکہ یہ مسلہ حل
کیا جا سکے۔ آپ براہ راست ،فون ،ڈاک یا
ای۔میل کے زریعہ ہم تک رسائی حاصل کر
سکتے ہیں
مقصد یہ ہے کہ آ پ کے مسائل اور
مشکالت کو سنجیدگی سے لیا جا ئے،
انہیں غور سے سنا جائے اور آپ کی مدد
کی جا سکے۔
یہ شکا یتی انتظامیہ آپ کودرپیش حاالت
اور انسانی ضروریات کے مطابق
رہائش کا انتظام کر نے کے سا تھ اس بات
کی بھی ذمہ دار ہے کہ آپ کی دیکھ بھال
اور ضرو ر یات زندگی کی فراہمی کو یقینی
بنائے۔

کولنر ( کولن شہر) کونسل ب
ائے پناہ گز یں
وطن1984

کولن کی کونسل برائے تا رکین
سے پناہ گزینوں کے تحفظ اور حقوق ،انکا
معاشرےمیں مل جل کر رہنا جیسا کہ رواداری
او ر ایک دوسرے کی ثقافت کا خیال ،کے
یےسر گرم عمل ہے۔ اس کا شمار جر منی
کی ان اولین تنظیموں میں ہوتا ہے ،جو پناہ گز
ینوں کی مشاورت کے لیے وجود میں آئیں۔
کولن کی کونسل برائے تارکین وطن ایک ایسی
تنظیم ہے جو پناہ گزینوں اور انسانوں کے
حقوق کے لیے ہے۔
یہ ادارہ غیر جانبدار انہ طور پر مہاجرین
کے لیے کام کرتا ہے۔ جن میں مشاورتی
خدمات ،انسانی حقوق کے گرو پس ،پناہ
گزینوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا
تعین شامل ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے یہ سارے
کام رضا کارانہ یا انفرادی طور پر دلچسپی
رکھنے والے افراد مل جل کر کرتے ہیں۔ یہ
تنظیم نہ صرف مقامی بلکہ قومی اور وفا قی
سطح پر بھی سر گرم ہے
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مشاورت برائے جرمنی میں
پناہ اور قیام کے طریقہ کار
ہم مشور ہ دیتے ہیں:

• جرمنی میں پناہ اور تحفظ کے بارے میں
• سر کاری ادارہ میں ہجرت اور پناہ کی
وجوہات کے بارے میں سماعت
• جرمنی میں قیام کے ویزا کے حقوق
• اندرون جرمنی اور بیرون ملک سے خاندین
کے افراد کا مالپ
• رہائش کے مقام پر تشدد کی
صورت میں مدد
• رہنا سہنا
• سکول ،کام اور سیکھنے کی جگہ کا تعین

ہم حصول میں مدد گار ہیں:

• مرد اور خواتین و کالء
• مشاورتی خدمات برائے خواتین ،حاملہ
خواتین ،ہم جنس پرست ،مخنث ( ہیجڑے)دو
جنسی ،انسانی کاروبار کرنے والوں کا شکار،
ایڈز کی بیماری کا شکار
• بوقت ضرورت طبی عملہ کے ساتھ مل کر
ڈاکٹر  ،لیڈی ڈاکٹر اور تھراپی کرنے والے
تھراپی کرنے والیاں
• قانونی مشاورت کے لیے بلدیہ کے محکمہ

تک ٹرانسپورٹ

جرمنی میں پناہ
جرمنی میں پناہ لینے کا عمل بہت پیچیدہ ہے۔
عام طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ جرمنی
میں طر یقہ کار کیا ہیں سو ہم آپ کو تجویز
کریں گے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے قانونی
مشورہ لینے کا دعوی کریں۔
مستقل پناہ کے لیے مختلف ممالک کے
باشندوں کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں
مختلف وجوہات پر منحصر ہوتا ہے کہ آیا
آپ کو مستقل قیام کا حق دیا جائے بہت سی
ضروری باتوں کا عام طور پر پہلے سے علم
نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ آپ پناہ گزینی
کے عمل سے گزرنے کی تیاری کریں۔ ہم اس
میں آپ کی مدد کریں گے۔
اہم ۔ضروری :البانیہ  ،بوسنیا ،ہر زوگوو ینا،
کوسوو  ،میسیڈونیا ،مونٹی نیگرو سینیگال او
ر سر بیا کے لوگوں کو ایک خاص اور سخت
مشا و رت کی
ضرورت ہے کیونکہ انکے جرمنی میں قیام
کے مواقع ذیادہ روشن نہیں ہیں

اہم۔ضروری :جب آپ کا اندراج یورپ کے
کسی دوسرے ملک میں ہوا ہو اور آپ کے
پاس پناہ کی درخواست یا وہاں قیام کا اجازت
نامہ ہوا تو آپ کو فورا
ہی قانونی مشورہ کی ضرورت ہے۔
کولنر ( کولن شہر) کونسل برائے پناہ گز یں
ریاست سے غیر جانبدارانہ
مشاورت کی درخواست گذار ہے۔ ہم آپ کے
سواالت پوری رازداری
اور اعتماد کے ساتھ اپنے تک رکھتے ہیں۔ ہم
آپ کے مستقل قیام کے لیے تمام سواالت کے
جوابات اور مشورہ دینے کی کوشش کرتے
ہیں۔
آپ اس نشان کے زریعے ہم تک رسائی کر
سکتے ہیں

