
جانئے حقوق اپنے  
 

نامہ حقائق ےیل کے والوں ںیمانگن پناہی اسیس اور نوںیگز پناہ   

ویانٹرو ھہسات کے   FBI  DHS  ای 

 

 DHS   یا   FBI اگر مجھے  انٹرویو کی درخواست کریں تو میں کیا کروں؟

!ںیکر رابطہ سے لیوک کیا پہلے سے کرنے بات سے   FBI   ای    DHS 

ھے حق کا کرنے لیوک کو آپ  پہلے سے کرنے بات سے   FBI   ای    DHS 

 جا کھاید مشکوک کو اس ںیم صورتوں بعض کنیل ں،یہ سکتے کر انکار سے ویانٹرو آپ

۔ہے سکتا  

 

نوٹ: اگر آپ کو ایف بی آئی / ہوم لینڈ سیکورٹی کی کوئی دستاویز موصول ہوتی ھیں تو ہم آپ کو 

۔ںیہ کرتے سفارشی ک کرنے رابطہ سے لیوک کیا  

  

:ےہ ابیدست ہاںی امدادی قانون مفت  

Houston@Tahirih.org :  Tahirih نٹریس جسٹس

TXProbono@humanrightsfirst.org / (713) 955-1360 پہلے حقوقی انسان:  

 West Park Drive, Suite 600,  9:00 am – 3:00 pm نکیکل گلیل ان-واک مفت: خدمات شنلیانٹرن 

کو بدھ ہر  YMCA  

      ںیکر کال نمبرپر اس لئے کے خوںیتاری ک شنیسی معلومات مفت:زیرٹیچ تھولکیک

  2900 Louisiana street  (713)874-6570   

 

 

 



 ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکورٹی کون ہیں اور وہ مجھے کیوں انٹرویو کرنا چاہتے ہیں؟

 

 سرحدوں راو نفاذ کے نیقوان شنیگریامی کیامر جو ہےی جنسیای سرکار کیای کورٹیس نڈیل ہوم   ●

 ان لئے کے رکھنے محفوظ زکویونٹیکمی کورٹیس نڈیل ہوم۔      ہے دار ذمہی ک رکھنے محفوظ کو

 ملک نرویب سےیجوا اور کرتے ںینہ تیحمای ک حکومتی کیامر جو ںیہ کرتے شناختی ک لوگوں

ی۔رتک ںینہ تیحما حکومتی کیامری ک  جن ںیھ جتےیبھ سےیپ کو لوگوں ای موںیتنظ گروپوں،   

ی کورٹیس یکیامری اندرون جو ہےی جنسیای سرکار کیای( آئی ب فیا) ورویبی وفاق کے قاتیتحق  ●

۔ہے کاریپ برسر خالف کےی گرد دہشتی االقوام نیب اوری ملک اور ہے رکھتا نظر پر  

  

۔ںیھ سکتے کر ویانٹرو کا نیمہاجر ای پناہ طالبی کورٹیس نڈیل ہوم ای یآئی ب فیا  ●  

 آپ ہو اور ھےی ھوت ضرورتی ک معلومات دیمز کو ان جب ای مے بارے کے تیمشغولی کی ونٹیکم

۔ںیہ چاھتے جاننا دیمز مے بارے کے پہلے سے آنے کایامر ای مے کایامر خیتار ممکنہی ک  

۔  ںیھ ےسکت پوچھہ سے آپ لئے کے ویانٹرو ادہیز سے کیای کورٹیس نڈیل ہوم ای یآئی ب فیا  ●

۔ھے ںینھ عالمتی بر ھی مے صورتوں دونوں  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 اگر میں انٹرویو کے لئے اتفاق کروں تو میرے کیا حقوق ہیں؟

 کیا دیکوشا آپ ںیمیتنظی قانون ںیم وسٹنیہ۔ ھو موجود لیوک کیا پاس کے اپ کھ ھے حق کو آپ  

۔ںیھی سکت کر فراہم لیوک مفت ● 

۔ہے حق کا کرنے مقرر جگہ اور وقت لئے کے ویانٹرو کو آپ   ● 

 صلحا حق کا کرنے معلوم سے پہلے کا سواالت ان کو آپ گے، ںیجائ چھے پو سے آپ سواالت جو

۔ہے   ● 

 دیاش کو آپ ںیمیتنظی قانون ںیم وسٹنیہ۔ ھو موجود مترجم کیا پاس کے اپ کھ ھے حق کو آپ  ●

۔ ںیھی سکت کر فراہم مترجم مفت کیا  

 

یاد رکھیں: خود کار طریقے سے جالوطنی نہیں ھو سکتی۔  آپ کو عمل اور عمل کے حقوق، جیسا کہ 

۔ںیھ حاصل حقوق ادہیز سے اس اور سماعت ،(ںینہ پر خرچی سرکار) لیوک  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 



 مجھے انٹرویو کے دوران کیا کرنا چاہیے؟

 

۔ںیمانگ زرور کارڈی کاروبار ای جیب کیا پہلے سے نےید ویانٹرو    ● 

 ھ۔ ی ںیمانگ زرور سیڈریا لیمی ا اور نمبر فون ،یجنسیا عنوان، نام، کے ان سے والے کرنے ویانٹرو

۔ ںیرکھ کارڈیر کا اس اور ںیلکھ سب  ● 

 پر ونف اپنے عالوہی ک اس۔  ںیلکھ کو اس ھوا الیخ تبادلہ جو اور ایگ پوچھا جو دوران کے ویانٹرو

۔ںیہ سکتے کری بھ کارڈیر ویانٹرو  ● 

۔ہے حق کا انکار سے کرنے حوالے کے زاتیدستاوی بھی کس کو آپ  ● 

۔ںیھ سکتے کر طلب وضاحت آپ پہلے سے نےید جواب تو، ھو مشکل ںیم سمجھنے کوسوال آپ اگر  

● 

۔ ںیھ سکتے دے سے ارام آپ جو ںید جواب کے سواالت ان صرف آپ کہ ہے حاصل حق کو آپ ●  

۔ھےی رھ ھو کارڈیر بات ھر کے ںیل جان ھی ھو،ی بھ جو  

 ای ں،یھ کرتے محسوس دہ آرام ریغ آپ ای ہے، جاتا ھو شروع جھگڑا اور بحث مے ویانٹرو اگر ●

۔ںیھ تےسک کر ختم ویانٹرو پرآپ موڑی بھی کس کے اس تو ںیہ چاہتے کرنا بات سے لیوک کیا آپ  

 

 یاد رکھیں: جان بوجھ کر ایک افسر سے جھوٹ بولنا ایک جرم ہے

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کیا میں ایک مشتبہ دہشت گرد بنے بغیرخیراتی تنظیم کوصدقھ دے سکتا ھوں؟

 

 کتےس رکھہی جار ناید سےیپ کو ان ں،یھ رکھتے مانیا پر اسباب جن آپ.  ہے کرتا منحصر ہی ●

 ںیمیظتن گرد دہشت جو۔ چاہئے رہنا اریہوش ںیم کرنے منتخب کو اداروںی راتیخ کو آپ کنیل۔ ںیھ

 ںیم اتینطری کیامر[ 1۔  ]ےیچاہی کرن ںینہ تیحمای ک ان کو آپ ں،یہ پر فہرستی ک پارٹمنٹیڈ ٹیسٹ

 اور ہے سکتا وہ انداز اثر پر ٹسیاسٹی ک شنیگریامی ک آپ کرنا فراہم مدد گرید ای یکومال گروپوں ملزم

 آپکی اور آپ کے خاندان کے اراکین کے لئے دیگر قانونی دشواریوں کا سبب بن سکتا ہے۔

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کیا میں مذہبی اداروں یا عوامی مقامات میں اپنے دین پرعمل کرنے کے لئے محفوظ ھوں؟ 

 کرنے، تشرک اور جانے پر جگہی ک عبادت آپکو. ہے حقی نیآئ کا کرنے عمل پر مذہب اپنے آپکو ● 

 ادا زنما ںیم عوام اور نے،یل حصہ ںیم وںیسرگرمی کی ونٹیکم سننے، کچریلی مذہب اور خطبات

۔ ہے طرفی ک آپ لئے کے حفاظتی ک آپ قانون ں،یرکھ اد. یہے حاصل حق کا کرنے  

 



ی کی کار ادآب نیگز پناہ کیا س،یپول تو، ہو سامنا کا وںیکارروائی بھی کسی ک نفرت کو آپ اگر ● 

۔ںیکر رابطہ سے میتنظ کئ خدماتی قانون مفت کیا ا/ ی اور م،یتنظ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اگر میں غیر محفوظ محسوس کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 

 ان "فورا تو ھے ںیم خطرےی زندگی ک آپ کھ ہو محسوس کو آپ ای دےی دھمک کو آپی کوئ اگر ●
۔ںیکر کال پر 911 کو سیپول اور ں،یکر کوششی ک کرنے حاصل دورئ سے  

۔ںیکر مطلع کوی جنسیای کی آبادکار دوبارہ اپنئ لئے کے تیحمای اضاف  ● 

ی اپن راو کو اسکول کے بچے اپنے آپ تو ھے رھا کر تنگ کوئ ںیم اسکول کو بچے کے آپ اگر ●

۔  ںیکر مطلع کوی جنسیای کی آبادکار دوبارہ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

۔ںیکر  ●   بات سےی کس ںیمی جنسیای کی آبادکار دوبارہی اپن آپ 

ںیکر کال کو( ئریک) کونسل وسٹنیہ تعلقاتی اسالمی کیامر 713-838-2247  (CAIR) ● 

www.houstonimmigration.org مالحظہ سائٹ بیو خدمات شنیگریامی قانون با ںیم وسٹنیہ 

۔ںیکر  ● 

 

 لئے کے فہرستی  ک موںیتنظ نامزد پر طور کےی گرد دہشت سے طرفی ک حکومتی کیامر

:ںیکھید  [1] 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

