
وقت  ( کے لیےاپوائنٹمنٹ وقت مقرر کرنے ) ےیدرخواست جمع کرانے کے لپناہ کی " دوبارہ ںیپناہ کے ادارے م

 ۔ کام کر رہا ہے " (ڈولنگیشمقرر کرنے کا پلیٹ فارم)

کے لیےوقت (  اپوائنٹمنٹ  ) وقت مقرر کرنے درخواست جمع کرانے کے لیے پناه  سے، "دوباره 22/8آج، پیر، 

پناه کے متالشیوں کے  یہ پلیٹ فارم ان ہے،  کیا  کام کرنا شروع نے پلیٹ فارمے لیے ک " (شیڈولنگ ) مقرر کرنے

 ی دنیا  کے سران تی پلیٹ فارم  یہ  ۔  لیے ہے جن کی ابتدائی درخواست قطعی طور پر مسترد کر دی گئی ہے

تحفظ کے لیے دوباره درخواست ہے جو ہمارے ملک میں بین االقوامی مخصوص  لک کے شہریوں کے لیے امم

 ان کی ابتدائی درخواست کو قطعی طور پر مسترد کر دیا گیا ہو۔ اور جمع کروانا چاہتے ہیں

 

میں دستیاب ہے: انگریزی، عربی، بنگالی، فارسی، مندرجہ ذیل زبانوں  ریہہے او کیا گیا مزید بہترپلیٹ فارم 

مستقبل میں مزید  تو اگر ضرورت پیدا ہوئی جارجیائیاور دوار ، دری، پشتو، البانی ) سکیپ(، ترکی، کرمانجی

 ۔ زبانوں میں توسیع کے امکان ہیں

 

 :آپ کو درج ذیل لنک کے ذریعے اس پلیٹ فارم تک رسائی حاصل ہوگی۔

registration-protection-https://apps.migration.gov.gr/international 

وقت  ےاپنی آسانی کے لیے، براه کرم اپنے طے شده اندراج کشیڈول کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے اور 

 دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ تمام شناختی یاپن ، پہلے پہنچیں منٹ  30 سے کم از کم مقرر 

کا وقت مقرر کرنے   جو اب تک اندراج (ایپلی کیشندرخواست)اسکائپ  کار کے نفاذ کے ساتھ مندرجہ باال طریقہ

 ۔یے موجود تھی وه بند ہوچکی ہےکے ل   (اپوائنٹمنٹس)

 

ہم آپ کو یاد دالتے ہیں کہ ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے کبھی بھی پناه کے دفاتر کا دوره نہیں کیا اور  ںآخر می

میں دیاواتا    اور ماالکاسا پر  ان جگہوں )افراد(بین االقوامی تحفظ کے لیے درخواست جمع نہیں کروائی، اب یہ 

 لیے وقت مقرر ےطریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے "ابتدائی اندراج کبتائے ہوے  ا سکتے ہیں ۔اندراج کردرخواست / 

 ایپلیکیشن" کا پلیٹ فارم جس تک آپ مذکوره لنک کے ذریعے بھی رسائی حاصل کرتے ہیں۔درخواست / کی کرنے 

).registration-protection-://apps.migration.gov.gr/internationalhttps(  

 

https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration

