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SAIER – خدمت برائے مہاجرین، تارکین وطن و پناہ گزین 

بین االقوامی تحفظ کے بارے میں اکثر پوچھے 

 جانے والے سواالت

 2020تجدید کردہ اکتوبر  

( سے اور درخواست گزار 2020جون  21بین االقوامی تحفظ کے نظام کے بارے میں ہنگامی صورتحال کے اختتام )

میں فراہم کی جانے والی سہولت کے بارے میں  SAIERاور مستفید حضرات کے لیے بین االقوامی تحفظ کے تحت 

 معلومات۔

 اگر اس وقت میں بین االقوامی تحفظ کی درخواست کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

Paseo Sant Joan سے، ایک بار پھر بین  2020جون  8یر ملکی میں پیر میں واقع بارسیلونا میں دفتر شعبہ غ

 کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لنکاالقوامی تحفظ کی درخواست کے لیے پیشگی مالقات کا وقت 

ظ کی درخواست کے لیے ہنگامی صورتحال سے قبل میرا مجھے کیا کرنا چاہیے اگر بین االقوامی تحف

 مالقات کا وقت مقرر تھا؟

امی اور کہ آپ بین االقو نیا پیشگی مالقات کا وقت لینا ہو گابین االقوامی تحفظ کی درخواست پیش کرنے کے لیے آپ کو 

 تحفظ کی درخواست کی خواہش کا اظہار کریں۔

 کیا ہو گا اگر مجھے انٹرویو کے لیے مالقات کا وقت مال ہو؟ 

جون کو مقرر تھیں اور منسوخ کی گئیں تھیں اور دفتر شعبہ غیر ملکی سے متاثر  8انٹرویو کے لیے مالقاتیں پہلے  

 ہونے والے افراد سے دوبارہ مالقات مقرر کرنے کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔

اگر اس عمل کے دوران آپ نے ٹیلیفون نمبر تبدیل کیا ہے اور یا انٹرویو کو دوبارہ منعقد کرنے کے لیے آپ سے  

 تاکہ ایک نیا خواہش کا اظہار کریں۔ نیا پیشگی مالقات کا وقت لیںیا گیا، تو آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ رابطہ نہیں ک

 سے طے ہونے والے انٹرویو مقررہ تواریخ اور اوقات میں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ 2020جون  8

کیا ہو گا اگر میری بین االقوامی تحفظ کے لیے درخواست پیش کرنے کی خواہش کے اظہار کی مدت )انٹرویو 

 کی تاریخ( ہنگامی صورتحال کے دوران ختم ہو گئی ہو؟

ست پیش کرنے کی خواہش کے اظہار کی مدت ہنگامی صورتحال کے دوران ختم اگر بین االقوامی تحفًظ کے لیے درخوا

تک جائز رہتے ہوئے قائم رہے گی۔ آپ  کے بعد تین ماہجون(  21ہو گئی ہو، تو یہ مدت ہنگامی صورتحال کے اختتام )

 سے ہدایات ڈأون لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں

اگر آپ مشاہدہ کریں کہ آپ سے دوبارہ انٹرویو کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا، تو آپ کو تجویز 

 تاکہ ایک نیا خواہش کا اظہار کریں۔ پیشگی مالقات کا وقت حاصل کریںدی جاتی ہے کہ 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
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 کیا ہو گا اگر ہنگامی صورتحال کے دوران میرے ریسگواردو بالنکو کا اختتام ہو گیا ہو؟ 

کا اجراء ہنگامی صورتحال سے قبل کیا گیا ہو ان کی جائز مدت کی تاریخ کے بعد ان تمام ایسی ریسگواردو بالنکو جن 

 کے لیے توسیع کی جائے گی، ہمیشہ کہ مسل کے لیے منفی فیصلہ نہ آیا ہو۔ مزید نو ماہمیں 

 یہاں۔ آپ اسی طرح، ریسگواردو بالنکو کی مدت ختم ہونے کی تاریخ )پہلے چھ ماہ( سے کام کا اجازت نامہ دیا جاتا ہے

 سے ہدایات ڈأون لوڈ کر سکتے ہیں۔

 کیا مجھے کام کرنے میں مسائل کا سامنا ہو گا اگر میرے پاس زائد المیعاد ریسگواردو بالنکو ہے؟

مئی کی شائع کردہ ہدایت اس  22سی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وزارِت داخلہ کی جانب سے بنیادی طور پر ک

 سے ڈأون لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس لنککا حق دیتی ہیں۔ آپ 

 ہو گا اگر ہنگامی صورتحال کے دوران میرے سرخ کارڈ کا اختتام ہو گیا ہو؟ کیا 

تمام ایسے سرخ کارڈ جن کا اجراء ہنگامی صورتحال سے قبل کیا گیا ہو ان کی جائز مدت کی تاریخ کے بعد ان میں 

سے ہدایات ڈأون لوڈ  یہاںکے لیے توسیع کی جائے گی، ہمیشہ کہ مسل کے لیے منفی فیصلہ نہ آیا ہو۔ آپ  مزید سات ماہ

 کر سکتے ہیں۔

 ایک بار توسیع شدہ مدت ختم ہو جانے پر آپ کو تجدید کے لیے مالقات کا وقت حاصل کرنا ہو گا۔

اردو بالنکو یا سرخ کارڈ ہنگامی صورتحال کے اعالن سے قبل زائد المیعاد ہو گیا کیا ہو گا اگر میرا ریسگو

 ہو؟

مارچ( سے قبل زائد المیعاد ہو گئی تھی تو اس کی جائز مدت میں  14اگر آپ کی دستاویز ہنگامی صورتحال کے اعالن )

 مندرجہ ذیل طریق سے توسیع ہو گی:

 مزید نو ماہ کے لیے۔: اختتام کی تاریخ سے ریسگواردو بالنکو 

 اختتام کی تاریخ سے مزید سات ماہ کے لیے۔سرخ کارڈ : 

اگر میں صحت سے منسلک پیشہ ور، افراد کی دیکھ بھال کا ماہر یا زراعت میں کام کرنے واال ہوں 

لیکن انٹرویو دینے کی تاریخ سے چھ ماہ پورے نہیں ہوئے، کیا میں کسی طرح سے کام کے اجازت 

 کے لیے کارروائی کو تیز کر سکتی/سکتا ہوں؟نامہ کے حصول 

سرکاری طور پر کوئی ایسا عمل نہیں جو ایسی صورتحال میں موجود افراد کے لیے کام کے اجازت نامہ کے حصول 

پر مندرجہ ذیل  ablascom@mitramiss.esیا  sgppi@mitramiss.esکے لیے کارروائی کو تیز کرے۔ تاہم، 

 ل بھیج کر مزید تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں:وضاحت کرتے ہوئے ایک ای می

 بین االقوامی تحفظ کی درخواست کے عمل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات۔ 

 کام کے شعبہ میں تعلیمی مساویت یا تجربہ کی نوعیت۔ 

 جغرافیائی منتقلی کا امکان۔ 

  /کوائف تعلیم و تجربہCV یا سرکاری سند۔ 

https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
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 ہر دستاویز کے دورانیے میں کی جانے والی تبدیلیوں کے متعلق نظر ثانی کی تجویز کرتے ہیں۔اسی طرح، آپ کو 

مجھے کیا کرنا ہو گا اگر ہنگامی صورتحال کے دوران مادرد میں موجود اسائلم اور پناہ کے دفاتر میں مجھے 

 ایک دوسرے انٹرویو کے لیے مقررہ وقت دیا گیا تھا؟

کے دوران درخواست کردہ دوسرے انٹرویو ہنگامی صورتحال کے دوران معطل کر دیے  معامالت کی ہدایات کے عمل 

گئے تھے۔ اگر آپ کو ایک دوسرے انٹرویو کے لیے وقت مال تھا، تو اسائلم اور پناہ کے دفتر سے متعلقہ رہنمائی فراہم 

 کی جائے گی۔

 د بھی ہوتی ہے؟کیا بین االقوامی تحفظ کے درخواست گزار افراد کے لیے معاشرتی امدا

وزارِت یکجہتی، سوشل سیکیورٹی اور ہجرت کے پاس معاشرتی امداد کا ایک پروگرام ان افراد کے لیے موجود ہے جو 

 بین االقوامی تحفظ کی درخواست کرتے ہیں، اور جس کا انتظام غیر منافع بخش تنظیمیں کرتی ہیں۔

میں ریڈ کراس کی سماجی خدمت کی جانب سے کیا جاتا  SAIERاس پروگرام کی رسائی کا انتظام صوبہ بارسیلونا کے  

 ہے۔

اگر آپ صوبہ بارسیلونا میں رہائش پذیر ہیں اور مزید معلومات کے خواہش مند ہیں، تو آپ اس لنک کے ذریعہ  

SAIER  میں ایک ابتدائی توجہ کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس صورت میں کہ پہلے خدمت کی سہولت

پر پیر تا جمعرات  00 27 256 93 / 00 38 256 93 / 00 28 153 93کے لیے دورہ کر چکے ہوں ٹیلیفون نمبر 

 ے وقت حاصل کر سکتے ہیں۔بجے کال کر ک 3:00تا دوپہر  10:30بجے اور جمعہ صبح  7:00تا شام  9:00صبح 

 کیا بین االقوامی تحفظ کے پروگرام میں تمام درخواست گزار رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟

نہیں۔ پروگرام میں شمولیت کے لیے چند شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے، جن میں بین االقوامی تحفظ کی درخواست 

ع کروانا الزمی ہے اور اس کے خالف مسترد کیے جانے کا کو اسپین یا یورپی یونین پہنچنے پر چھ ماہ کے اندر جم

 فیصلہ نہ ہو۔

کے  اس لنکبین االقوامی تحفظ کی درخواست کا عمل شروع کرنے کے لیے، آپ کو پہلے پیشگی مالقات کا وقت 

 و گا اور دفتر شعبہ غیر ملکی میں مقررہ مالقات میں پیش ہونا ہو گا۔ذریعہ حاصل کرنا ہ

کے  21/06/2020اور  14/09/2019جو افراد  کے تحت صحت کے ہنگامی بحران کی وجہ سے، 19-تاہم، کوِوڈ

ان کے پاس بین االقوامی تحفظ کی درخواست جمع کروانے اور پروگرام میں  درمیان اسپین/یورپی یونین میں داخل ہوئے

 کا وقت ہے۔ پہنچنے سے لے کر ایک سالشامل ہونے کے لیے 

میں پہلے نہیں  SAIERاگر آپ بارسیلونا میں سماجی امداد کے ریاستی پروگرام میں شامل ہونا چاہتی/چاہتے ہیں اور 

کے ذریعہ پیشگی مالقات کے وقت کی درخواست کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو آپ کی صورتحال کے  اس لنکآئے، 

 مطابق معلومات فراہم کریں۔

 کیا سماجی امداد کے ریاستی پروگرام میں درخواست گزاران کی رسائی کے لیے کوئی حتمی تاریخ ہے؟ 

پہنچنے پر زیادہ  UEجی ہاں۔ وہ تمام افراد جو پروگرام میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یورپی یونین/

 سے زیادہ دو سال کا وقت ہو گا۔

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20190001308
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 تک رسائی کے لیے کوئی دیگر معیار موجود ہیں؟کیا عبوری مدتوں کے عالوہ، امداد 

جی ہاں، تحفظ کے پروگرام پر رسائی کے لیے دیگر مختلف شرائط ہیں۔ یقینی بنانے کے لیے، ہماری تجویز ہے کہ 

SAIER میں مالقات کے لیے وقت حاصل کریں، جہاں ہم آپ کی صورتحال سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ 

 ------- 

 لنکس پر مزید معلومات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے:مندرجہ ذیل 

 refugio-y-asilo-de-ciudadano/oficina-al-http://www.interior.gob.es/web/servicios 

 http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_0806202

71f894c1cd90-a49b-4497-c863-0.pdf/70c38406 

 https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html 

SAIER میں توجہ 

میں بین االقوامی تحفظ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مالقات کے لیے  SAIERکیا  

 کیا جا سکتا ہے؟ وقت حاصل

کے ذریعہ پیشگی مالقات  آن الئن دفترمیں مالقات کرنی ہے، تو آپ کو  SAIERجی ہاں۔ اگر یہ پہلی بار ہے کہ آپ کو 

کے لیے وقت حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنا ہو گی تاکہ آپ خدمت میں رجسٹر ہوں اور بین االقوامی تحفظ کے 

 بارے میں معلومات حاصل کریں۔

نئی ہدایات تک یہ سہولت آپ کو ٹیلیفون پر فراہم کی جائے گی۔ ٹیلیفون کے ذریعہ رابطہ مقرر کردہ تاریخ سے کیا  

 ائے گا )جس میں ایک ہفتے کے وقت کی گنجائش ہوتی ہے(۔ج

 میں میری پیشگی مالقات مقرر ہو گئی ہے، کیا مجھ سے کوئی ملے گا؟ SAIERاگر 

 جی ہاں، بذریعہ ٹیلیفون۔

ہے۔  ہمارے پیشہ ور مقررہ  نہیںآنے کی ضرورت  SAIERپیشگی مالقات کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے  

طے کردہ سہولت کے لیے ٹیلیفون کے ذریعہ رابطہ کریں گے۔ اسی طرح، سہولت کی فراہمی کے لیے مقرر شدہ تاریخ 

 اور وقت متاثر ہو سکتے ہیں۔

 یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ مالقات کی درخواست میں فراہم کردہ ٹیلیفون نمبر پر رابطہ کیا جائے گا۔ 

کے وکالء، جو بین االقوامی تحفظ میں میری رہنمائی کریں گے، کے ساتھ میری  SAIERاگر  

 مالقات مقرر ہے، کیا وہ مجھ سے ملیں گے؟

 جی ہاں، بذریعہ ٹیلیفون۔

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001308
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پیشہ ور جس کے ساتھ آپ کی مالقات مقرر ہے، وہ کے پھیالٔو سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدام کے تحت،  19-کوِوڈ

۔ مقررہ رہنمائی کے لیے معلومات حاصل ریعہ سہولت فراہم کرنے کے لیے رابطہ کرے گی/گاآپ سے ٹیلیفون کے ذ

 ہے۔ نہیںآنے کی ضرورت  SAIERکرنے کے لیے 

بین االقوامی تحفظ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے لیے ایک گروپ میں گفتگو 

 گی/گا؟کے ذریعہ رہنمائی طے کی گئی تھی، کیا میں حاضر ہو سکوں 

کے پھیالٔو سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدام کے تحت، حاضر ہو کر گروپ میں گفتگو کو نئی ہدایات تک  19-کوِوڈ

کے پیشہ ور ان خدمات کی فراہمی کے بارے میں تازہ ترین معلومات پیش کرنے  SAIERمنسوخ کر دیا گیا ہے۔ تاہم، 

بین االقوامی تحفظ کے کے ویب پر آپ کو  SAIERسی طرح، کے لیے متاثر ہونے والے افراد سے رابطہ کریں گے۔ ا

 ملے گا جس میں مزید معلومات شامل ہیں۔ عمومی طریقٔہ کار کے بارے میں ایک رہنما کتابچہ

ہنگامی صورتحال کے دوران میں اپنے مشیران سے پیروی کے لیے مالقات کا وقت کیسے حاصل 

 کر سکتی/سکتا ہوں؟

تہ پر براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں یا، اگر آپ کے پاس یہ معلومات نہ ہوں تو پیروی آپ اپنے مشیر کے ای میل پ

پر ای میل بھیج سکتے ہیں یا  saierinfo@bcn.catکے لیے وقت حاصل کرنے کے لیے اپنے کوائف کے ساتھ 

 00 27 256 93 / 00 38 256 93 / 00 28 153 93مندرجہ ذیل ٹیلفون نمبروں پر کال کر سکتے ہیں: 

 


