جلاوطنی کے خلاف

مزاحمت
معلومات & کی حمایت
BERLIN & BRANDENBURG

آپ جلاوطنی کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہے ؟
آپ نے آئندہ جلاوطنی کے بارے میں سنا ؟
ملک بدری کے خلاف مزاحمت کرنے کے طریقے
ہیں! اس لیف لٹ میں مزید معلومات تلاش
کریں ۔

ملک بدری کے خلاف مزاحمت کرنے کے طریقے
برلن اور برانڈ نبرگ میں جلاوطنی کیسے ہو رہی ہے ؟

سب سے پہلے  ،آپ کو فوری طور پر ملک بدری کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہے کہ آیا کے
لئے کوئی مخصوص اشارے موجود ہیں .لیکن یہ جاننا ممکن ہے کہ آپ عام طور پر ملک بدر
کیا جا سکتا ہے-یا نہیں .ہمیشہ ایک وکیل یا مدد کے لئے قانونی مشاورت سے پوچھیں.
کے درمیان رات کے دوران سب سے زیادہ جلاوطنی ہوتی ہے .-آپ کو ایک منصوبہ شدہ ملک
بدری کی تاریخ اور وقت کے بارے میں مطلع  08:00-02:00نہیں کر رہے ہیں .پولیس آپ کے
گھر ) (Ausländerbehördeمیں آ سکتا ہے یا وہ آپ کو غیر ملکی دفتر میں گرفتار کر سکتے
ہیں ۔ زیادہ تر وقت گزرنے والی پروازیں پروازوں کے ذریعے ہوتی ہیں ۔ عام طور پر وہ صرف
ایک دوسرے کے ساتھ خاندانوں کو جلاوطن کرتے ہیں .اگر پہلی جلاوطنی کی کوشش روک
دی گئی  ،تو وہ آپ کے خاندان کے اراکین کو علیحدہ الگ کر سکتے ہیں .شاذ و نادر صورتوں
میں  ،وہ آپ کو ایک ملک بدری کی جیل میں ڈال سکتے ہیں .برلن میں اس وقت ملک بدری
کی جیل نہیں ہے ۔ تاہم  ،اس طرح کے طریقے ہیں جن لوگوں نے جلاوطنی کا مزاحمت کیا ہے:

گھر میں ایک جلاوطنی کے خلاف مزاحمت

وہ آنے والے ملک بدری کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ ایک دوست کی جگہ پر سوتے ہیں.
وہ ایک کیمپ میں رہ رہے ہیں تو لوگ ایک دوست کے ساتھ کمرے سوئچ.
توجہ :اگرچہ پولیس قانونی طور پر صرف آپ کے کمرے کو تلاش کرنے کی اجازت ہے  ،وہ
اکثر آپ کو تلاش کرنے کے لئے پورے کیمپ کی تلاش کرتے ہیں.
لوگ رات شفٹوں کو منظم کرتے ہیں تاکہ ایک شخص ہمیشہ دوسروں کو انتباہ کرنے کے
لئے جاگ رہا ہے اگر پولیس پہنچ رہا ہے.
توجہ :بعض صورتوں میں ,پولیس جلاوطنی کا مقابلہ کرتے وقت تشدد اور گرفتاریاں کے
ساتھ ر rدعمل.
ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ اکثر پولیس کا جواب نہیں دیتے ہیں اگر وہ
دستک رہے ہیں .آپ ان سے ایک وارنٹ کے لئے پوچھ سکتے ہیں.
توجہ :پولیس نے شاذ و نادر صورتوں میں اس دروازے کو توڑا ہے.
اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی یا جسمانی حالات کی
وجہ سے سفر کرنے کے لئے نااہل ہیں  ،تو آپ کو پولیس کو سرٹیفکیٹ دکھایا جانا چاہئے.
کچھ لوگ اپنے پاسپورٹ سے محروم ہوتے ہیں اور ایک نئے کے لئے نہیں پوچھتے ہیں .کچھ
ممالک اپنے شہریوں کو پاسپورٹ کے بغیر واپس قبول نہیں کریں گے ۔ قانونی مشاورت
سے پوچھیں.

ڈبلن جلاوطنی کے خلاف مزاحمت

نام نہاد ڈبلن نظام میں لوگوں نے داخل ہونے والے پہلے یورپی ملک میں پناہ کے لئے
درخواست دی ہے ۔ مثال کے طور پر  ،اگر آپ کے انگلیوں کو اٹلی میں لے جایا گیا تو ،
جرمنی آپ کو وہاں سے جلاوطن کرنے کی کوشش کرے گی .اگر جرمنی  6ماہ کے اندر آپ
کو جلاوطن کرنے کا انتظام نہیں کرتا تو  ،جرمنی آپ کی پناہ کے کیس کے لئے ذمہ دار بن
جائے گا .اگر جرمن حکام کو یقین ہے کہ آپ ملک بدری سے چھپ رہے ہیں تو وہ 18
مہینے تک  6ماہ کی ڈیڈ لائن میں توسیع کریں گے ۔ کچھ لوگ  18ماہ تک چھپ جاتے
ہیں  ،جبکہ جرمنی ان کی پناہ کے طریقہ کار کے ذمہ دار بن جاتا ہے ۔ کچھ چوکو ایک
ڈبلن ملک بدری کے خطرے کے دوران محفوظ خالی جگہیں پیش کرتے ہیں ۔ ایک مقامی
پادری یا پادری سے پوچھیں.
r
توجہ Ausländerbehörde :بعض اوقات لوگوں کو ایک خط دیتا ہے ]حرف[ ان کا مطالبہ
ہر رات ان کے کمرے میں رہنے کے لئے .اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر وہ اگلے دنوں یا ہفتے کے
اندر جلاوطنی کے لئے آئے گا] .اس صورت میں  ،زیادہ تر لوگ ان کے کمرے میں سو نہیں کرتے
ہیں لیکن ان کے دروازے پر ایک نوٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک واک کے لئے گئے تھے  ،ایک بار
یا ایک رات کلب )اس نوٹ پر آپ کو آپ کا نام  ،تاریخ اور آپ کی جگہ کا پورا پتہ ڈالنا ہوگا(.
توجہ :آپ کی ڈبلن مدت ختم ہو جاتی ہے تو چیک کرنے کے لئے قانونی مشاورت سے رابطہ
کریں.

تجارتی جہازوں میں ایک جلاوطنی کے خلاف مزاحمت

ہوائی اڈے کے راستے پر  ،آپ کو ایک وکیل سے رابطہ کرنے کا حق ہے .فون کال کے لیے
کہیں ۔
جہاز میں ایک بار :لوگوں کو بلند آواز سے باہر چللا کی طرف سے مزاحمت کی ہے ,نیچے
بیٹھ یا زمین پر جھوٹ بول کرنے سے انکار .انہوں نے اس جہاز پر سب کو مطلع کیا کہ
انہیں اپنی مرضی کے خلاف جلاوطن کیا جا رہا ہے اور دوسرے مسافروں سے ان کی
مزاحمت کی حمایت کرنے سے کہا جاتا ہے ۔ اگر ایک مسافر نیچے نہ بیٹھیں تو طیارے
شروع نہیں کر سکتے ۔
بعض اوقات لوگوں نے پائلٹ سے بات کرنے کا مطالبہ کیا ۔ ہر پائلٹ جہاز شروع کرنے سے انکار
کر سکتا ہے اگر یہ واضح ہے کہ کسی کو ان کی مرضی کے خلاف ملک بدر کر دیا گیا ہے.
توجہ :پولیس اکثر ان لوگوں کی طرف تشدد کا باعث ہیں جو بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں ۔
اگر آپ بہت بیمار ہیں تو ملک بدری کو روک دیا جا سکتا ہے.
توجہ :کبھی کبھار پولیس کو نیند کی گولیاں لینے میں مجبور کرنے کی کوششیں ہوتی
ہیں ۔ آپ کو ہمیشہ کسی بھی دوا کا مقابلہ کرنے کا حق ہے.

میں جلاوطنی کا مزاحمت Ausländerbehörde

زیادہ تر جلاوطنی دوپہر سے پہلے ہوتی ہیں ۔ لہذا  ،لوگ اکثر دوپہر میں
 Ausländerbehördeجاتے ہیں.
کے لئے ایک تقرری کے دن پر نہیں جاتے ہیں  ،لیکن اس کے  Ausländerbehördeلوگ اکثر
بجائے اگلے دن ایک ڈاکٹر سے بیمار نوٹ کے ساتھ  ،یا ایک دن پہلے وہاں جاتے ہیں
لوگ اکثر ان کے ساتھ ایک دوست لاتے ہیں جو انہیں دفتر میں مل کر یا پولیس کی دیکھ
بھال کے ذریعے جلاوطن نہ ہونے کی مدد کر سکتے ہیں .Ausländerbehörde
توجہ :ایک بار جب وہ جانتے ہیں کہ آپ عمارت میں ہیں تو  ،پولیس کے اسکواڈ آپ کو
عمارت کے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں .ان کے کاغذات دینے کے بعد  ،بعض اوقات لوگ عمارت
چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دوست کو نئے کاغذات لینے کے لئے انتظار کے کمرے میں رہتے ہیں.

ملک بدری کی طویل مدتی روک تھام

جرمنی میں رہنے کا حق حاصل کرنے کے لئے کئی راستے ہیں.
طبی وجوہات :ایک ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ )"چراغ"( یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی شخص کو
جسمانی یا نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے سفر کرنے میں قاصر ہے یا ملک بدری کو
روکنے میں تاخیر ہوسکتی ہے.
توجہ :اس طرح کے سرٹیفکیٹ کو بہت عین مطابق ہونا ضروری ہے .اگر آپ کے ڈاکٹر کا
سرٹیفکیٹ کافی ہے تو یہ دیکھنے کے لئے وکیل یا مشاورت سے بات کریں.
مینا کہتے ہیں :اگر آپ اچھا جرمن بولتے ہیں )مثالی طور پر  B1یا بہتر(  ،یہ  4-1سال کے
لئے پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے کے لئے ممکن ہے  ،جس کے نام سے ہے .زیادہ تر لوگ
پیشہ ورانہ تربیت کرنے والے افراد کو جلاوطن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی
)"اوسبالڈونگسدولڈونگ"( ۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد  ،آپ کو جرمنی میں رہنے کے لئے
ایک اجازت نامہ مل سکتی ہے.
توجہ :ایک وکیل یا مشاورت سے بات کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے ایک اختیار ہے.
شادی :جب آپ کسی جرمن یا یورپی یونین پاسپورٹ کے ساتھ کسی سے شادی کرتے ہیں
)بعض اوقات مستقل رہائش کے کاغذات بھی کافی ہیں(  ،آپ کو جرمنی میں رہنے کے لئے
ایک اجازت نامہ دیا جاتا ہے.
توجہ :آپ شادی کرنے کے لئے کیا ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کے بارے میں معلومات
کے لئے ,اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک وکیل یا قانونی مشاورت سے بات کریں.
معمولی:
rr
 Härtefallkommisionاگر آپ کے پاس مضبوط انسانی وجوہات ہیں اور غیر
انضمام کی کوششوں کو دکھا سکتے ہیں )مثال کے طور پر اچھا جرمن بولنے  ،ایک کام
کرنے کے لئے(  ،یہ کمیٹی خصوصی معاملات پر غور کرتی ہے .شاذ و نادر صورتوں میں ،
رہائش گاہ کی اجازت دی جاتی ہے.
ہے(
توجہ :ایک وکیل یا خصوصی مشاورت سے بات کریں Härtefallberatungاگر آپ کو لگتا rr
کہ یہ آپ کے لئے ایک اختیار ہے.

