
 

A friend in Pakistan did the translation from the English text. I hope it is okay 

؟  د ر جہ نہ مال  ن کاو پناہ گزیپ کپ کو کیا کرنا چا ھیے اگر اا  

                                                                                                                                     ہیلو  

ی انترو یو )دو سرا ( دے چکے ہین اور انتطار کر رہے بی  اے ایم ایف کے سا تھ  پہلے ھ بہت سارے پہلے ہی  ینپ لوگو ن مآ

مل چکے ہین۔ لےاور فیص جبکہ کچھ لوگو ن کو پہلے ہی قوانین عمل کیا جا سکے نیوز ملے تا کہ قوانین پر ھین کہ ا چھی  

نا ہو گا۔یوم کے اند ر چھوڑ 30جرمنیہی  انکاری کا پرچہ ملتے پناہ گزین کا درجہ نہ ملنے کی وجہ سے انتہا ئ مایوسی ہو گی اور  

اور کیس فائل کر  ین بزر یعہ وکیلکھال ف لیگل ایکشن لے سکتے ہ  بی  اے ایم ایف  گے کیا کرنا چا ہیے؟ کچھ لوگا س سے ا

کرے  لہ عد ا لتیصر ی فتاہم آخ را وقت مل جاے گا۔، ا س طر یقہ سے ایکسٹہوم کے اند ر رولز ملنے کے بعد 14تے ہین مگرسک

                                                                                             نے کا۔کہ رہنے کا یا چھوڑ لہ ہو گاپ کا فیصگی جس میں آ

                                                                                                                                                      پہال متبا د ل

جا  اور وہاںکسی د و سرے ملک) یورپین یونین کے(  الیگل طریقہ سے   پ برا ترین قد م اتھا تے ہین تو وہ ہے بھا گ جا ناا گر آ

سے روپوش  الیگل طریقہ جرمنی بھیج دیا جائے گا۔ سے واپس کوئ فائدہ نہیں فنگر پرنٹپناہ گزین، مگر  کر اپال ئ کرنا بطور

                                                      ۔ نہیںفا طت  حکوئ  اور نہیںقوق ح الیگل کے کوئ کیونکہ نہیںئ متبادل کو   ناجاہو

                                                                                                                                                    دوسرا متبا د ل

 کچھ دیر یںماپ کو جرمنی  اور  بھیجا جائے لے کا انتطار کرنا چا ہیے۔شائد اپ کو واپس نہفیصمل مزاجی سے کو تح لوگو ن پآ

ک دیا جا ساکتا ہے اور بار بھی ایک سے تین ماہ تہ اور یہ عرصمل سکتے۔نہیں اپ فیملی کو  مینا لت ا س ح مگر رہنے دیا جائے۔

                                                  نوکری تال ش کرنا بھی بہت مشکل ہو گی۔ یںما الت بار بڑھایا جا ساکتا ہے۔ مگر ان ح

                                                                                                                                       ل تیسرا متباد

برد ستی بھیج دے(۔ ی زاتھا رٹ)ا س سے پہلے اپ کو  ئیںجا طور پر اپنے ملک واپس چلیں ودبزات خ یا اکارانہرز  

 http://www.zrb-suedbayern.de  دیکھیں۔ کیلے سا ئٹ اور مد د  ادا رہ ہے مشورہایک  یںماوگس برگ 

۔ لیں مشورہ کہ اپ انفارمیشن اور نہیں الزمی پر اپ موجود ہہے تاہم یہ  اسپو رٹسہو لت کیلئے  پ کییں بھی آم فالئر  

پس اپ کو اب جانچنا ھے ہر قسم کے  ۔کا علم ہو جس سے مستفید ہو سکیں اسپورٹ ہین کہ اپ کو ہر  قسم  کی لیکن ہم چاہتے

ٹا مشورہ کیلے   کو انفارمیشن اور  ٹھے( ایک میناوگس برگ  ے )پانچ لوگئکیلپ ہم آ ۔بہتر نتا ئج لیں سکیں راستے جس کو چن کر

پانچ لوگ ایک مگر اوگس برگ تک ۔اور فری سفر با ئرن سے واپس  مینہین وہ بھی اردو اور داری زبان  کروا سکتے ارگنا ئز ئم

یقینا بہت دیر سے ہے۔ مین ھے لیندرا سا مت   نگ جو کہ نیو اولمکو ہونے والی میٹ ا ۔تیرا اکتوبرسفر کر ین تو بھر بہتر ہو گساتھ    

۔ نہیںعالوہ  ازین اوگس برگ سے زیا دہ بہتر بھی   

۔کے ھوا لے کریں ٹ کال ئد راور  یںفا رم سا تھ ہے اسے جلد از جلد بھر  

وہ یقینا بہتر فیصلہ کریں گۓ۔آپ میں سے جن لوگوں کو صیحیح  انفا ر میشن ہے   
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