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سميرا کی کہانی
سميرا* کی زندگی اُس کے وطن عراق ميں جنگ کی وجہ
سے ہميشہ کے لۓ بدل گئی تھی۔ اُس کے خاوند کو سياست
کی وجہ سے دو مرتبہ پہلے بھی اغؤا کيا جا چکا تھا۔ تيسری
مرتبہ اغؤا کرنے کے بعد سميرا کو اطالع دی کہ اُس کے
خاوند کو ہالک کرديا گيا ھے۔ اس افسوس ناک واقعہ کے بعد
اُس نے اپنے بچوں کے ھمراہ ملک شام ميں پناہ تالش کرنے
کا فيصلہ کيا۔ وہاں سے وہ انسانی ہمدردی کی بنياد کے تحت
جرمنی آگئی۔
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انٹرنيشنل سطح پر تالش ،ريڈکراس-پيغامات اور حراست کی سند کےلۓ:
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DRK-Suchdienst
Standort München
Chiemgaustraße 109
81549 München
Telefon: 089 / 68 07 73 -111
E-Mail: tracing@drk-suchdienst.de

فيملی کے مالپ کے لۓ

DRK-Suchdienst
Standort Hamburg
Amandastraße 72-74
20357 Hamburg
Telefon: 040 / 4 32 02 -221
040 / 4 32 02 -176
E-Mail: fz@drk-suchdienst.de

مزيد معلومات اور نيوز ليٹر کے لۓwww.drk-suchdienst.de :
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جرمن ريڈکراس کی تالش سروس

Urdu / © DRK e.V. / 2015

* مدير کی طرف سے نام کی تبديلی

آپ کے قريب جرمن ريڈکراس کی تالش سروس-

Foto: Thierry Gassmann/IKRK

اس خبر کے ملنے کے بعد جرمن ريڈکراس کی تالش
سروس نے سميرا کی اس خواہش کی بھرپور طريقے سے
سپورٹ کی کہ اُن کے خاندان کو جرمنی ميں دوبارہ اکھٹا کيا
جاۓ۔ ليکن ان کی يہ خواہش ناقابل تسخير قانونی روکاؤٹوں
کے باعث بظاہر ناکام ھوتی ھوئی نظر آرھی تھی۔ نہايت
سوچ بچار کے بعد ريڈکراس کی تالش سروس نے سميرا
کو مشورہ ديا کہ وہ جرمنی ميں پناہ گزين کی حيثيت کيلۓ
پناہ کی درخواست دے۔ يہ درخواست کامياب ھوئی۔ اس وجہ
سے سميرا کی قانونی حيثیت بہتر ھوئی اور اُن کيلۓ يہ بھی
ممکن ھوا کہ وہ اپنے خاوند کو ،بغير کسی ثبوت کہ اُنکو
کے خاوند کو جرمن زبان پر عبور حاصل ھے اور وہ اپنے
نان نفقہ کے خود ذمہ دار ھونگے ،جرمن بال سکی۔ اور اس
طرح چند ھی ھفتوں کے بعد سميرا بہت خوشی سے اپنے
خاوند کا ھوائی اڈے پر استقبال کر سکی۔

مدد براۓ فيملی مالپ

رابطہ
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سميرا نے اُميد کا دامن کبھی ھاتھ سے جانے نہيں ديا ،کہ
اُس کا خاوند ابھی زندہ ھوسکتا ھے۔ اپنے خاوند کے بارے
ميں نئی معلومات حاصل کرنے کے لۓ اُس نے سب سے
پہلے جرمن ريڈ کراس کی تالش سروس کی خدمت ميں
درخواست پيش کی اور واقعی چند ہی مہينوں کے بعد اُسکو
خوشخبری ملی کہ اُس کا خاوند اغؤا کے واقعہ کے بعد بھی
ابھی زندہ ھے اور وہ بغداد ميں ھے۔

گھر والوں کی تالش انٹرنيشنل سطح پر

جرمن ريڈکراس ،انٹرنيشنل ريڈکراس اور ہالل
حصہ ھے
احمر تحريک کا ايک ّ

Foto: Somalischer Roter Halbmond

Foto: Michael von Bergen/IKRK

Foto: IKRK

ھم کيا کرتے ھيں
فيملی کی تالش

ھم کيا کرتے ھيں
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آپ کا رابطہ اپنے گھر والوں سے ٹوٹ چکا ھے اور آپ نہيں جانتے کہ
وہ اب کہاں پر ھيں؟
ھم دنيا بھر ميں لوگوں کی تالش کرتے ھيں ،جو
¡
¡
¡
¡

¡جنگوں اور مسلح تنازعات
¡آفات
¡فرار اور جالوطنی
¡مائیگریشن

کی وجہ سے آپ سے جدا يا الپتہ ھو چکے ھيں۔ اور آپ کی تقديروں کے
معالمات کو سلجھاتے ھيں۔
آپ اپنی فيملی کو انٹرنيٹ کے ذريعے سے تالش کرنا چاھے ھيں؟
پر آپ اَن لوگوں کی تصويرں ديکھ www familylinks.icrc.org/
 europeسکتے ھيں ،جو کہ اپنے گھر والوں کی تالش ميں ھيں۔ وہاں
پر آپ اپنی
تصوير بھی لگوا سکتے ھيں۔
خاندانوں کو جوڑنا
آپ کے لۓ ممکن نہيں ھے ،کہ آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ قائم کر
سکيں؟
ھم دنيا بھر ميں تنازعہ اور متاثرہ عالقوں کے خاندانوں اور جرمنی میں
رھنے والوں ان کے رشتہ داروں کے درمیان "ریڈ کراس -پیغامات"
پہنچاتے ھيں۔ ايک دوسرے سے بھچڑے ھوۓ خاندانوں کے لۓ اکثر يہ
ايک ھی راستہ ھے کہ وہ ايک دوسرے سے رابطہ کر سکيں۔

ھم کيسے کام کرتے ھيں

خاندانوں کا آپس ميں مالپ

ھم کيسے کام کرتے ھيں

آپ کی فيملی جنگ ،فرار اور جالوطنی کے باعث مختلف مما لک میں
بکھر گئی ھيں؟ آپ دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اکھٹا رھنا چاھتے
ھیں؟

حصہ ھیں ،جو کہ
¡ ¡ھم ایک بین االقوامی تالش سروس نیٹ ورک کا ّ
انٹرنيشنل کمیٹی ریڈ کراس ( )CRCIاور  189قومی ریڈ کراس
اور ہالل احمر سوسائٹی پر مشتمل ھیں۔

خاندانوں کو آپس میں مالنے کے بارے ميں آپکے تمام سواالت کے
سلسلے ميں ھم آپ کی مدد کرتے ھيں اور آپ کو مشورہ ديتے ھيں۔

¡ ¡ھم بین االقوامی ریڈ کراس اور ہالل احمر تحريک کے اصولوں
کے مطابق غیر جانبدار اور منصفانہ ھیں اور مذہبی اور نسلی
وابستگی کی وجہ سے تفريق نہیں کرتے ھيں۔

¡ ¡خاندان کے افرادوں کو جرمنی النے کے لۓ قانونی تقاظوں کے
بارے میں مشورہ
¡ ¡ويزے کے طريقہ کار ميں معا ونت
¡ ¡آپ کا رابطہ مقامی سطح پر کام کرنے والی عالقائی اور بين
االقوامی تنظيموں سے کروانا

¡ ¡کئی دہائیوں سے ھم خاندانوں کو قومی سرحدوں کے پار دوبارہ
ايک دوسرے کے ساتھ آپس ميں مال رھے ھيں۔
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ھماری مزيد پيشکش :حراست کی سنديں
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¡ ¡ہمارے پاس سالہا سال کا تجربہ ھے ،قانونی کاروائيوں کے بارے
ميں ھم گہرا علم رکھتے ھيںاور دوسرے اداروں کے ساتھ ھمارے
پر آزما اور اچھے رابطے ھيں۔
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آپ کو جرمن حکام کے لۓ بيرون مُلک ميں آپ کی حراست کی تصديق
چاھۓ؟
ھم دنيا بھر ميں حراست کی سنديں حاصل کرنے کے لۓ مدد کرتے
ھيں۔ اگر بيرون ملک آپ کی قيد کے دوران انٹرنيشنل کميٹی ريڈکراس
( )CRCIآپ کو ملنے آئی تھی ،تو ھم کوشش کر سکتے ھيں کہ اُن
سے آپ کی حراست کی تصديق حاصل کی جاۓ۔

¡ ¡آپ کے اور تالش کۓ جانے والے شخص کے بارے ميں تمام
ذاتی معلومات کو ھم نہايت رازدارانہ طور پر استعمال کرتے ھيں۔
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¡ ¡ھم ایک آزاد مدد کرنے والی تنظيم ھيں اور صرف آپ کی
مخصوص درخواست اور خواھش پر اندرون اور بیرون ملک کے
حکام کے ساتھ مل کر کام کرتے ھيں۔
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¡ ¡ھماری خدمات مفت ھيں۔

