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یہ منصوبہ یورپی یونین کی طرف سے فنڈ کیا گیا ہے*

یورپ میں پناہ گزینی اور ترک وطن کے بحران کے 
تناظر میں بچوں کا تحفظ

ہمارے متعلق 
بین االقوامی تنظیم برائے ہجرت )IOM( آپ کی 

معاونت کے لیے موجود ہے۔ ہم اٹلی، یونان، 

آسٹریا، سلووینیا، کروشیا اور ہنگری میں بھی آپ 

کی مدد کر سکتے ہیں! ہمارے ساتھ فیس بک اور 

ہماری ویب سائیٹس پر رابطہ کریں۔

Hello!

بچہ کون ہے؟
18 سال کی عمر سے کم عمر کا ہر شخص بچہ ہے اور خصوصہ حقوق 

کا حامل ہے، بشمول اضافی تحفظ وصول کرنا۔

کیا مجھے حقوق حاصل ہیں؟
بلغاریہ )اور یورپ( میں تمام بچوں کو ایک جیسے انسانی حقوق دستیاب 
 )UN CRC( ہیں، جیسا کہ یونائیٹڈ نیشنز کنوینشن آن رائیٹس آف چلڈرن

میں اور قومی قوانین میں واضح کیا گیا ہے۔ 

میں کس سے مدد حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟
تمام بالغان کو تمام فیصلوں اور کاموں، جن کا آپ سے تعلق ہو، میں آپ کے لیے بہترین عمل کرنا 

چاہیے۔ آپ ہمیشہ بالغان سے مدد اور معاونت مانگ سکتے ہیں! یہ بہتر ہو گا کہ قابل بھروسا 
لوگوں سے مدد مانگی جائے، جیسا کہ حکام اور تنظیموں کے نمائندگان۔ آپ انہیں ان کے کپڑوں یا 
بیجز سے پہشان سکتے ہیں۔ مت بھولیں کہ آپ کو اس مدد کے بدلے کچھ بھی ادائیگی یا کوئی چیز 

نہیں دینی!

کیا دوسروں کو میرے خیاالت/آراء کا احترام کرنا چاہیے؟
﷽نے خیاالت بیان کرنے کا  آپ کے پاس اپنے متعلق تمام فیصلوں اور کاموں میں ا����

حق موجود ہے اور تمام افراد، اداروں اور تنظیموں کو انہیں سنجیدہ لینا ہو گا۔ 

کیا مجھے اپنی بات بیان کرنے کا حق حاصل ہے؟
آپ کو اپنے خیاالت اور آراء بیان کرنے اور کوئی بھی ایسی 

معلومات موصول کرنے کا حق حاصل ہے، جو آپ چاہتے ہوں یا 
درکار ہو۔

 کیا میرے اور دوسرے بچوں کے
 ساتھ مختلف سلوک کیا جا سکتا ہے؟

تمام بچوں کو اس بات سے قطع نظر کہ وہ جو بھی ہوں، جہاں بھی 
رہتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق 

رکھتے، ان کے پاس کون سی صالحیتیں ہوں یا وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، برابر حقوق حاصل ہیں۔ 

کیا دوسرے مجھے نقصان پہنچا یا برا سلوک کر سکتے ہیں؟
آپ کے پاس زندہ رہنے اور جسم اور/یا ذہن کو نقصان پہنچائے جانے 

اور/برا سلوک کیے جانے سے تحفظ کا حق موجود ہے۔ احر ایسا ہوتا ہے، 
تو آپ کسی ایسے کو کال کر سکتے ہیں، جس پر آپ بھروسا کر سکتے 

ہوں )کوئی شخص، ادارہ یا حکام(۔

کیا مجھے حراست میں لیا جا سکتا ہے؟
محاجر یا پناہ گزین ہونا جرم نہیں ہے۔ آپ کو صرف اس وجہ سے حراست 

میں نہیں لیا جانا چاہیے کہ آپ نے پناہ کی درخواست کی ہے۔ 

کیا میں اپنے خاندان کے ساتھ رابطہ کر سکتا/سکتی ہوں؟
آپ کے پاس، اگر بچھڑ گئے ہوں، تو اسی ملک میں رہنے کا حق 

موجود ہے، جس میں آپ کے والدین ہیں۔ آپ حکام/تنظیموں سے 
اپنے والدین اور/یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کرنے میں 
مدد فراہم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ، اگر 

آپ اپنے والدین یا دیگر ایسے رشتہ داروں/لوگوں کے ساتھ نہ رہ 
رہے ہوں، جو آپ کی ذمہ داری اٹھاتے ہوں، تو آپ کو خصوصی 

نگہداشت اور معاونت کا حق حاصل ہے۔

اگر میں بیمار ہوں، تو کیا میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتا/سکتی ہوں؟
آپ کو بہترین ممکن نگہداشت صحت، پینے کا صاف پانی، غذائیت والی 
خورا، ایک صاف ستھرے ماحول اور تندرست رہنے میں آپ کو مدد دینے 

کے لیے معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔

کیا میں اسکول کو جا سکتا/سکتی ہوں؟
آپ اسکول جانا اور اپنی پڑھائی کو جاری کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تمام بچوں 

کو تعلیم کا حق حاصل ہے – بلغاریہ میں بنیادی اور ثانوی تعلیم مفت ہے۔

کیا میں کام کر سکتا/سکتی ہوں؟
بلغاریہ میں اگر آپ کی عمر 15 سال سے کم ہو، تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی عمر 15 سال 
سے زیادہ ہے، تو آپ ایسی نوکری ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کی عمر اور برداشت کے مطابق ہے اور 

آپ کی صحت اور نشوونما کے لیے خطرناک نہیں ہو گی۔ ایک پناہ 
گزین کے طور پر، آپ پناہ کی درخواست دینے کے 3 مہینے بعد 

کام کر سکتے ہیں۔ اپنے سماجی کارکن سے اس بارے میں مدد کی 
درخواست کریں کہ نوکری کیسے ڈھونڈیں۔ 

کیا مجھے بلغارین بولنی پڑے گی؟
آپ کے پاس اپنی ثقافت، زبان اور مذہب - یا دیگر کسی چیز، جس کا 

آپ انتخاب کرتے ہیں، کی پیروی کرنے کا حق موجود ہے۔ جب آپ 
اسکول شروع کرتے ہیں، تو آپ بلغارین بھی سیکھیں گے، جو روزمرہ 

کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔

UN UN ایسے چند قواعد بھی بیان کرتی ہے جن کی آپ کو پیروی کرنے ہو گی؛ خصوصا آپ کو 
دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے:

اگر آپ کے پاس، آپ کے جنس، نسلی پس منظر، زبان، عمر، قومیت، مذہب سے قطع نظر حقوق 	 
ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر ایک اچھے طریقے سے دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے 

کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

اگر آپ پاس ظلم، استحصال اور غفلت سے تحفظ کیے جانے کا حق موجود ہے، تو آپ پر بھی 	 
دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ 

احر آپ کو صاف ماحول کا حق حاصل ہے، تو اپنے ماحول کو صاف رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری 	 
ہے۔

اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے حق حاصل ہے، تو آپ پر اپنی صالحیتوں کے مطابق زیادہ سے 	 
زیادہ پڑھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

4۔ مجھے کون سے قواعد 
 کی پیروی کرنی چاہیے؟ 

- آپ کی ذمہ داریاں 

1۔ آپ کے حقوق 

 بچوں کے حقوق اور ذمہ داریاں

میں کہاں ہوں؟
ہیلو! آپ بلغاریہ میں ہیں۔ بلغاریہ یورپ کا ایک ملک اور یورپین 
یونین )EU( کی ایک رکن ریاست ہے۔ اس کا دار الحکومت صوفیا 
ہے۔ اس کی سرکاری زبان بلغارین ہے۔ بلغارین-ترکش سرحد ایک 

سرحدی باڑ کے ذریعے جزوی طور پر بند ہے۔ اس بارڈر پر ایسے 
کئی بارڈر چیک پوائینٹس – میلکو ٹارنووو، کیپیٹین اینڈریووو اور 

لیسووو، موجود ہیں، جہاں آپ پناہ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 

IOM بلغاریہ:

ٹیلیفون: 774 94 93 2)0( 359 00 

 iomsofia@iom.int :ای میل

  http://iom.bg :ویب سائیٹ

 فیس بک: 
    www.facebook.com/IOMBulgaria
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کیا مجھے تمام عمل درآمد/میٹنگز میں اکیال رہنا پڑے گا؟
اسٹیٹ ایجنسی فار ریفیوجیز )SARؐ( کی جانب سے آپ کے پناہ کے دعوے کو رجسٹر کیے جانے 

کے فورا بعد بلغارین حکام کی جانب سے ایک نمائندہ کو رکھا جائے گا۔ یہ نمائندہ آپ کی مجموعی 
نگہداشت، امالک کو منتظم کرنے اور آپ کو بلغارین اداروں/حکام کے سامنے پیش کرنے کے لیے 

قانونی طور پر ذمہ دار ہو گا۔ آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں کام کرنے 
والے بالغان بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اگر مجھے اپنے کیس کی حمایت میں ایک وکیل 
کی ضرورت ہوئی، تو کیا ہو گا؟

اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں کچھ 
غلط ہوا ہے یا آپ کو کسی طرح نقصان پہنچا 

ہے، تو آپ کو پہلے اپنے نمائندہ یا سماجی 
کارکن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کا نمائندہ وہ 
شخص ہے، جو آپ کی نگہداشت کرتا ہے اور 

قانونی عمل درآمد کے دوران آپ کی معاونت کرتا 
ہے۔

اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو وکیل کی ضرورت 
ہے، تو آپ کو بلغارین ہیلسنکی کمیٹی )BHC( سے مفت 

میں قانونی معاونت مل سکتی ہے۔ BHC کے وکالء صوفیا 
)ورازڈیبنا، ووئینا رامپا اور اوچا کوپل(، ہرمنالی، بنیاء 

اور پاسٹروگور میں موجود ریسیپشن سینٹرز اور صوفیا 
)بسمانٹسی( اور لیوبیمٹس کے حراستی سینٹر میں باقاعدگی 

سے موجود ہوتے ہیں۔ کسی سماجی کارکن سے عین دنوں 
کے بارے میں پوچھیں۔

بلغارین ہیلسنکی کمیٹی )BHC( کے لیے رابطے کی معلومات:

ٹیلیفون/فیکس:318 13 98 2)0( 359 00 

 refunit@bghelsinki.org :ای میل

 www.bghelsinki.org/bg :ویب سائیٹ

 www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee :فیس بک

اگر مجھے مشورہ درکار ہو یا کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہو، جس پر میں بہت بھروسا کرتا/
کرتی ہوں، تو کیا ہو گا؟

اگر آپ کو کسی بھی معاملے )قانونی، تعلیم، زبان سیکھنا، سماجی یا طبی مسائل( پر مشورہ درکار 
ہو، تو IOM کی موبائل پروٹیکشن ٹیمز اور دیگر فیلڈ ورکرز کے ساتھ بات کریں، جو صوفیا، بنیاء 

)نووا زگورا(، ہرمنالی، لیوبیمنٹس اور پیسٹرگور میں تمام ریسیپشن اور حراستی سینٹرز پر روزانہ 
کی بنیادوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اضافی مدد درکار ہو، تو آپ کو مشور موصول ہو گا اور/یا 

حوالہ دیا جائے گا: 

ٹیلیفون:774 94 93 2)0( 359 00 

 iomsofia@iom.int :ای میل

  http://iom.bg :ویب سائیٹ

    www.facebook.com/IOMBulgaria :فیس بک

3۔ إجراءات طلب اللجوء - 
خطوة بخطوة 

ایک پناہ گزین کون ہے؟

اگر آپ کسی خطرے، جیسا کہ مسلح تصادم، تشدد  9
اور/یا قتل عام، کی وجہ سے جان کو خطرے کی 

بناء پر اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور کہیں اور رہتے 
ہیں، تو آپ پناہ کی ایک درخواست جمع کروا سکتے 

ہیں، جس کا مطلب بین االقوامی تحفظ مانگنا ہے۔

جب آپ اپنی درخواست جمع کرواتے ہیں اور آپ کو  9
اپنی درخواست کا جواب موصول ہونے تک پناہ گزین 

تصور کیا جاتا ہے۔ 

اگر آپ پناہ گزین یا محاجر ہیں، تو آپ کے پاس UN CRC کے عالوہ خصوصی تحفظ اور  9
مدد کا حق حاصل ہے۔

مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے؟
آپ کو بلغاریہ میں داخل ہوتے وقت بین االقوامی تحفظ کی درخواست کرنے کی خواہش اعالن کرنا ہو گا۔ 

یہ اعالن )درخواست( اسٹیٹ ایجنسی فار ریفیوجیز )SAR( کو جمع کروائی جانی چاہیے۔ آپ کے پاس 
 SAR اس عمل میں معاونت حاصل کرنے کا حق موجود ہے۔ آپ اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں اور
کو ایک ترجمان فراہم کرنا ہو گا، جو آپ کی زبان بولتا ہو۔ ترجمان آپ کو ہر چیز بہتر سمجھنے میں 

مدد دیتے ہیں۔ 

سرحدی حکام اور پناہ کے افسران کیا کریں گے؟
پناہ کی درخواست کے لیے، اگر آپ 14 سال یا زیادہ عمر کے ہوں، تو بلغارین حکام کی جانب سے 

آپ کی انگلیوں کے نشانات لیے جائیں گے۔ انگلیوں کے نشانات کو رازدارانہ طور پر رکھا جاتا ہے۔ 
انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ ایک تصویر بھی لی جائے گا، جس کو بھی رازدارانہ طور پر رکھا 

جائے گا۔ خوف زدہ نہ ہوں۔ حکام آپ سے سواالت بھی پوچھیں گے۔ 

کس قسم کے سواالت پوچھے جائیں گے؟
آپ کی صورتحال کو بہتر سمجھنے کے لیے، آپ سے وہ اس طرح کے 

سواالت پوچھیں گے: 

آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟  ?

آپ کی عمر کتنی ہے؟  ?

آپ نے کون سے ممالک سے سفر کیا؟  ?

کیا آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں؟  ?

کیا آپ کے خاندان کے افراد میں سے کوئی یورپ میں موجود ہے؟ ?

برائے مہربانی تمام سواالت کا جتنا ممکن ہو سکتے بہترین انداز میں جواب دیں۔ اگر آپ جواب نہیں 
دے سکتے، تو بولیں کہ آپ نہیں دے سکتے یا معلوم نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو، تو آپ وقفہ مانگ 
سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی بولیں گے، اسے تحریری طور پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ ریکارڈ پر اس وقت 

دستخط کریں جب آپ کو یہ دوبارہ پڑھ کہ سنایا جائے کہ آیا یہ درست ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو یا 
کوئی چیز موجود نہ ہو، تو حکام کو بتائیں۔ آپ کو ریکارڈ کی نقل حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ 

میری عمر ضروری کیوں ہے؟
18 سال سے کم عمر کے لوگ “بچے” ہوتے ہیں 

اور انہیں اس لیف لیٹ میں موجود تمام حقوق 
حاصل ہوتے ہیں۔ 18 سال سے زیادہ عمر کے 

لوگ “بالغان” ہوتے ہیں اور ان کے حقوق مختلف 
ہیں۔ برائے مہربانی اپنی عمر سے متعلق سچ 

بتائیں۔ اگر آپ سرکاری دستاویزات )پاسپورٹ، آئی 
ڈی کارڈ( سے اپنی عمر ثابت نہیں کر سکتے، 

تو آپ کی عمر کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس 
کا مطلب ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے 
گا، تاکہ دیکھا جا سکے کہ آپ کی عمر کتنی 

ہے۔ آپ کے جسم کا معائنہ کیا جائے گا؛ آپ کے 
ہاتھ، انگلیوں اور کالئی کا ایکس رے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے سامنے اپنے کپڑے اتارنا 

نہیں چاہتے، تو بول دیں۔ معائنے کے کوئی بھی منفی نتائج نہیں ہونے چاہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 
تخمینہ کردہ عمر غلط ہے، تو آپ ایک اور معائنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

مجھے کہاں لے کر جایا جائے گا؟
اگر آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں اور 18 سال سے کم عمر ہیں، تو آپ کو ایک ریسیپشن کی ایک کھلی 

سہولت گاہ میں منتقل کر دیا جائے گا۔
 

2۔ دستیاب خدمات


