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اسائلم ا�کس�س تھا�� لینڈ � متعلق –
؟ ہم کون ہ��

(AAT) 2007 م�� قائم ک�ا ہوا، اسائلم ا�کس�س تھا�� لینڈ
۔   ا�ک غ�� ��اری تنظ�م �� اور اسائ�لم ا�کس�س خاندان �ا ا�ک حصہ ��

� ۔ ہم �ق��  ہم مہاج��ن � ل�� ا�سا�� حقوق کو حق�قت بنا�� � ل�� �ام کر�� ہ��
۔ چونکہ  م�� مناسب مواقع � مستحق ہ��

�
 رکھ�� ہ�� کہ تمام مہاج��ن ن�� زند�

، ہم مہاج��ن کو جب تک  ز�ادە تر مہاج��ن گھر نہ�� جاسک�� ہ�� اور بہت �م لوگوں کو دو�ارە آ�اد ک�ا جاتا ��
، آزادانہ نقل و حرکت، �ام کر�� اور سکول م�� تعل�م حاصل کر�� م�� مدد کر��  گزار��

�
 وە یہاں ہ�� �حفاظت زند�

۔ وع کر سک�� ہ�� تو، برادر�اں تر�� کر�� ہ��  � تعم�� نو ��
�

� ط���� ڈھونڈ�� ہ�� کیونکہ جب مہاج��ن اپ�� زند�

؟ ہم ک�ا کر�� ہ��

قانو�� معاونت
� (آر ا�س ڈی) � ط��قہ �ار اور تحفظ � خدمات  ہماری قانو�� ڻ�م یو این ایچ � آر � مہاج��ن � حی��ت �ا تع��

۔ ہم آر ا�س ڈی  فراہم کر�� ��
�

� ذر�عہ پناە حاصل کر�� وا� مہاج��ن کو براِە راست قانو�� مشورە اور نمائند�
� ط��قہ �ار پر قانو�� مشاورت ب� فراہم کر�� ہ�� اور مہاج��ن � قا�ل�ت کو بڑھا�� � ل�� برادری � قانوی مدد

۔ � الئحہ �ار� نگرا�� کر�� ہ��

برادری کو قانو�� �ااخت�ار بنانا (� ا�ل ای)
 ەماری � ا�ل ای ڻ�م مہاج��ن � استعداد �ار بڑھا�� � ل�� �اہ� تعاون � برادری کو قانو�� �ااخت�ار بنا�� �

۔ ہماری �گرمیوں م�� اجتما� جمہوری �اروائیوں � گروە، برادی � ب��اد پر سما��  �گرمیوں �ا انعقاد کر�� ��
۔ حما�ت، اور روز�ار � مواقع بڑھا�� � ل�� ہم مرتبہ � حما�ت اور آپ � اخت�ارات � ت��ی�� اجالس کو جاننا شامل ہ��

ح�مِت عم� � و�الت
 ہم ان ر�اوڻوں کو �م کر�� � ل�� مث�ت ت�د�� اور ح�مِت عملیوں اور قانو�� ط��قہ �ار � تر�� � حما�ت کر�� ہ�� جو

۔ حصہ دار � عمل دخل � ذر�عہ،  مہاج��ن کو محفوظ ط���� � ر��� اور آزادانہ طور پر منتقل ہو�� � روک�� ہ��
� االقوا�  ہماری ڻ�م تھا�� حکومت، اقوام متحدە � ا�ج�سیوں، عوام الناس � تنظ�موں، ہمار� مقا�، عالقا�� اور ب��

۔ ہم عدالت م�� آزما���  روا�ط اور مہاج��ن � ساتھ مہاج��ن � قانو�� چارە جو�� � راە کو بنا�� � ل�� �ام کر�� ��
۔ آخر �ار، ہمارا مقصد  مقددمات � ذر�� مہاجروں � حقوق � ل�� قانو�� پ�ش رو قائم کر�� � ل�� �ام کر�� ہ��
ورت کو �م کرنا �� تا�ہ مہاج��ن ان � ل�� لڑ� �غ�� خود  مہاج��ن � حقوق کو معمول بنا کر قانو�� امداد � ��

۔ �خود اپ�� حقوق تک رسا�� حاصل کرسک��

ہم � را�طہ ک��ں
1111/151 �ان �النگ مونگ لت پھراو روڈ، چن کس�م چتوچک، ب�ن�ا� 10900

ڻ�ل�فون:  2-513-5228 (66+)
thailand@asylumaccess.org :ای م�ل
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                                                   اعالِن التعل��
 یہ KYO کتا�چہ  AAT �� ت�ار ک�ا �� - ِاس KYO کتاب�� �ا مواد ک� قانو��

و � ِانحصار نہ�� ک�ا جانا چاہ�� اشاعت
�
 تج��ز پر مشتمل نہ�� �� -    اور ِاس پراس پہل

KYO ومات کو ُخال� � ش�ل م��  مہ�ا کرنا �� - ِاس
�
 � رواں وقت ، اس �ا مقصد عام معل

 کتاب��  م�� موجود معلومات[22 ا�ت��ر  2019] تک � معلومات � مطابق  ہی�� -معلومات
AAT ی � �دل سک�� � ا�ر آپ �کو�� سواالت ہ�� تو براِە مہر �ا�� اسائ�لم ا�کسس �  ت��

 � براِە راست را�طہ  ک��ں

ام��� حکومت � طرف � ما� معاونت



رفیو�� � تھا�� لینڈ م��
تازە ت��ن صورِتحال
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رفیو�� � تھا�� لینڈ م�� تازە ت��ن صورِتحال

، جو اپ�� آ�ا��  تھا�� لینڈ، ل� بھگ 4,300 مہاجروں اور 850 پناە � متالشیوں � ل�� ا�ک گھر ��
. ان آ�ا�� ممال� م�� �ا�ستان، �

 ممال� م�� مسلح  لڑا�� / تنازعات اور ظلم و ستم � وجہ � بھا�
۔ � شامل ہ�� ، شام اور چ�� �  �ی لن�ا، و��نام، �مبوڈ�ا، صومالیہ، فلسط��

، ل�کن تھا�� لینڈ م�� مہاجروں  ا�رچہ تھا�� لینڈ 1951 � مہاجر کنو�شن �ا دستخط کنندە نہ�� ��
ی � طرف ا�ک قدم اڻھا�� � کوشش �  اور پناە گ��نوں � ل�� تھا�� لینڈ م�� تحفظ اور حل � بہ��

۔ تاہم، قواعد و ضوا�ط اور ح�مت عمل�اں اب� ب� جاری و ساری ہ�� اور تھا�� لینڈ م��  گ�� ��
. مہاجروں اور پناە گ��نوں پر اس � اثرات غ�� واضح ہ��

رضا�ارانہ وطن وا��

رضا�ارانہ وطن وا��، وطن
 وا�� �ا ا�ک ا�سا عمل �� جو

 فرد � رضا�ارانہ ب��ادوں پر
 UNHCR اور IOM � مدد �
 مہاجر اور پناە گ��ن جو ان �

۔ عمل م�� ہ�� � ل�� ��

 IOM اپ�� معاون رضا�ارانہ وا�� اور دو�ارە
 آ�اد�اری پروگرام (AVRR) � ذر�� بند

 مقدمات کو وطن وا�س جا�� م�� معاون
۔ . AVRR م�� �ا�� مہی�� ل� سک�� ہ�� ��
� IOM م��د معلومات � ل��  براە کرم 

 درج ذ�ل ط��قوں � را�طہ ک��ں:
 ڻ�� فون: 2-343-9300 (66+)

iomthailand@iom.int :ای م�ل

 RSD عمل م�� �سل�م شدە مہاج��ن �ا پناە �
، رضا�ارانہ وا�� � سلس� م��  متالشیوں � ل��

۔ UNHCR � را�طہ ک�ا جانا چاہی��

 AVRR �IOM  ،UNHCR پروگرام � تعاون �،
 UNHCR � متعلقہ افراد (دونوں مہاج��ن اور پناە
۔ ا�ر آپ ) کو سہولت فراہم کرسکتا ��  � متال��

 وطن وا�س جانا چاہ�� ہ�� �ا اضا�� معلومات
 حاصل کرنا چاہ�� ہ�� تو، براە کرم مندرجہ ذ�ل

ط��قوں � مالقات � ل�� UNHCR � را�طہ ک��ں
(+66) 2-288-2330 : ی نم�� UNHCR �ا دف��

(+66) 2-288-2529
ی اوقات: (08:00 – 16:30) دف��

THABA@unhcr.org ا�ان اجالس، ستم�� 2019 � حاصل کردە اعداد و شمار�ا ای م�ل ک��ں�*
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 ام�گ��شن � پ��شا��



  ا
.1� �مہاج��ن ہ�� تو ہم�� ام�گ��شن قوان�� ا�ر ہم  پناە � متال��

؟ � خالف ورزی کر�� � الزام م�� کیوں گرفتار ک�ا جاتا ��

.2

ا�جنٹ دعوی کرسکتا �� کہ وە نہ�� جانتا تھا کہ و�زا جھوڻا تھا، جس � آپ کو دھوکہ د�
� الزامات �ا سامنا کرنا پڑ� �ا۔

.3

.4

4

 ام�گ��شن � پ��شا��
و�زا اور قانون

تھا�� قانون � تحت، ا�ر آپ �غ�� ک� قانو�� دستاو�ز �ا اجازت نامہ � تھا��
لینڈ م�� داخل ہو�� ہ�� اور ام�گ��شن چ�ک پوائن�س � ذر�� داخل نہ��

ہو�� ہ�� تو، آپ کو غ�� قانو�� طور پر تھا�� لینڈ م�� داخل سمجھا جا�� �ا۔

 تھائ لینڈ �ا و�زا حاصل کر�� ہ�� ل�کن آپ و�زا � م�عاد ختم ہو�� � �عد تھا�� لینڈ م�� � ر��� ہ�� تو، پھر
آپ کو غ�� قانو�� طور پر ز�ادە ق�ام کر�� واال سمجھا جاتا �� اور ممکنہ طور پر آپ کو نظ��ندی �ا مل� �دری
ن مہاج��ن � ال� ۔ تھا�� لینڈ م�� ا�سا کو�� قانون موجود نہ�� �� جو  پناە گ��نوں کو ا� �ا �شانہ بنا�ا جاتا ��
. ، کیونکہ تھا�� لینڈ 1951 � مہاجر کنو�شن �ا ف��ق نہ�� �� کر دے جو اپ�� و�ز� � م�عاد پوری کر چ� ہ��

 جب م�� تھا�� لینڈ م�� ام�گ��شن � �ار� م�� �ش��ش رکھتا ہوں تو م�� ک�ا 
احت�ا� تداب�� اخت�ار کرسکتا ہوں؟

، آپ کو اپ�� ساتھ تص��ری شناخت  تھا�� قانون � تحت، آپ جہاں ب� ہ�� نہ �ف گھر م��
، �شمول ا�ارڻمنٹ تالش کرنا اور م�ان مال� � را�طہ کرنا۔

�
 رکھنا ہو�

 �اد رکھ�� کہ تھا�� ح�ام �ع�� پول�س، ام�گ��شن اف�ان، �ا فوجیوں کو یہ حق �� کہ وە ک� ب�
 وقت آپ � آپ � شناخت طلب ک��ں۔

۔ اپ�� �اسپورٹ اور اہم دستاو�زات � �اپ�اں بنائ�� اور انہ�� مختلف جگہوں پر اور اپ�� �اس رکھ��

م�� اپ�� و�ز� � قانو�� طور پر کس ط�ح تجد�د کرسکتا ہوں؟

ن�� س�اح�� �ا تعل�� و�ز� � ل�� درخواست دی�� � ل�� آپ کو تھا�� لینڈ چھوڑنا ہو�ا۔

۔ آپ وزارت خارجہ امور  قانو�� طور پر و�ز� � تجد�د �ا عمل آپ � �اس و�ز� � قسم پر منح� ��
 � و�ب سائٹ h�p://www.thaiimmigra�on.net ,h�p://www.mfa.go.th پر انگ��زی �ا تھا��

ز�ان م�� م��د معلومات حاصل کرسک�� ہ��

؟ تھا�� لینڈ م�� و�ز� � متعلق ک�ا خطرات ہ��

ا�ک ا�جنٹ �ا استعمال کرنا
۔ یہ ا���  وە لوگ جو یہ دعوی کر�� ہ�� کہ وە آپ کو و�زا دلوا سک�� ہ�� ہم انہ�� 'ا�جنٹ' کہ�� ہ��

۔ �اد رکھ�� کہ:  آزاد ڻ��ول ا�ج�س�اں �ا غ�� قانو�� و�زوں �ا �ارو�ار کر�� وا� افراد ہو�� ہ��
۔  ُچرا�ا ہوا  �ا جع� ہوتا ��

�
ا�جنٹ �ا محفوظ کردە و�زا ہم�شہ تق���ا



کو�� و�زا نہ ہونا

 � ل�� کہا گ�ا �� اور اس وقت اس � متحمل نہ�� ہوسک�� ہ�� تو:
�

ا�ر آپ کو عدال�� جرما�� � ادائ��

5

 ا�ر آپ جع� �ا چوری شدە و�زا حاصل کر�� اور استعمال کر�� � کوشش کر�� ہ�� تو، یہ ا�ک 
۔ آپ کو مل� �دری �ا نظ��ند کر�� �ا خطرە ا ��  مجرمانہ جرم �� جس م�� 10 سال تک ق�د � ��

۔ ب� ہو�ا۔ براە کرم نوٹ ک��ں کہ UNHCR آپ کو مجرمانہ �ارروا�� � ل�� مدد نہ�� کرسکتا ��

 . ا�جنٹ و�ز� � ل�� حکومت � کہ�� ز�ادە ف�س وصول کر�� ہ��

 . آپ کو تھا�� لینڈ م�� غ�� قانو�� سمجھا جاتا �� اور آپ کو گرفتاری اور نظ��ندی �ا خطرە ��
. ب��ادی سہول�ات ج�سا کہ ر�ا�ش تک آپ �    آپ �غ�� و�زا � آزادانہ نقل و حرکت نہ�� کر سک��

. رسا�� محدود ��

 جرما�� � رقم پر گفت و ش��د عام �� ل�کن ا�ر یہ �ات چ�ت غ�� منقولہ معلوم ہو�� �� تو پوچھ�� کہ 
ک�ا آپ ک� دوست �ا خاندان �ا AAT کو فون کرسک�� ہ��   تا�ہ آپ � مدد ک��ں.

 . �� THB 500  غ�� معاوضہ عدالت � ل�� متفقہ وقت �ا دن� ، آپ کو ج�ل م�� ڈال د�ا جاسکتا ��
ق�د � �عد، آپ کو ام�گ��شن � حراس�� مرکز (IDC) م�� منتقل کرد�ا جا�� �ا. 

 گرفتاری
اور چھا��

ا�ر مجھ� گرفتار کرل�ا گ�ا تو ک�ا ہو�ا،
م�� ک�ا جواب دے سکتا ہوں اور م��

ک�ا توقع کرسکتا ہوں؟

UNHCR ارڈ دکھائ�� اور� UNHCR اپنا 
� ہن�ا� صورت حال � نم�� پر فون ک��ں.

 UNHCR آپ � ر�ا�� پر �ات چ�ت
. کرسکتا ��

 ا�ر آپ کو پول�س اسڻ�شن � جا�ا جاتا 
 �� تو آپ � اپ�� �ار� م�� ب��ادی

 اور آپ پر و�زا نہ
�

 معلومات پوچھ�� �
 ہو�� اور/ �ا �اسپورٹ نہ رکھ�� �ا الزام

ل�ا�ا جا�� �ا.

 آپ کو تھا�� ام�گ��شن � ذر�عہ �ل�ک 
 اور 5 سال تک آپ کو

�
 لسٹ ک��ں �

 مل� م�� داخل ہو�� � اجازت نہ��
، آپ ۔ زائد الم�عاد ر��� � مقدمہ م��

�
 ہو�

. �
10 سال تک �ل�ک لسٹ کر دئ�� جائ�� �

 آپ �ا ک�س عدالت م�� ال�ا جا�� �ا اور آپ 
 � عدالت کو جرمانہ ادا کر�� � ل�� کہا

جا�� �ا.
 جب آپ کو گرفتار ک�ا جاتا �� تو، آپ کو
 ام�گ��شن � حراست م�� ب� ل�ا جاسکتا
، براە کرم ار�اِب . ک� ب� معام� م�� �� 

 اخت�ار � ساتھ �اہ� تعاون رکھ�� اور
 شا�ستہ ر��� (نہ �ف پول�س �ل�ہ وە

 وزارت داخلہ، �ا ف�ج  � اف� ب�
.( ہوسک�� ہ��

� ا�ارڻمنٹ � عمارت پر  ا�ر م��
پول�س �ا چھاپہ مارا جا�� تو ک�ا ہو�ا؟

 عام طور پر ا�ارڻمنٹ م�� چھا�� بڑ� 
 پ�ما�� پر ہو�� ہ�� اور ب�ک وقت بہت

. � لوگوں کو گرفتار ک�ا جاسکتا ��

 ا�ک شخص کو UNHCR � ہن�ا� 
 صورت حال � نم�� پر فون پر کرنا
 چاہی�� اور عمارت � پ�� � اطالع
 دینا اور ا�ر ممکن ہو تو، کت�� لوگ

 ملوث ہ�� اور آ�ا یہ سب مہاج��ن اور
، �ا ا�ک مخلوط  پناە � متال�� ہ��

. گروپ ہ��

ا�ر UNHCR تک نہ�� پہنچا جاسکتا
�� تو،AAT  سم�ت مہاج��ن �

خدمت کر�� وا� تنظ�موں کو ب� �ال
.  کرسک��  ہ��

، براە کرم UNHCR � ہن�ا� پناە � فون نم�� ہن�ا� صورت حال م��
7617-899-81 (66+) (ہف�� � سب دن 16:30 � 23:00 تک اور

ہف�� � آخر م�� صبح 08:30 � 23:00) تک را�طہ ک��ں۔

 ا�ر آپ UNHCR �  ف�ان تک نہ�� پہنچ سک�� ہ�� تو، پناە گ��نوں 
 � خدمت کر�� وا� ک� اور تنظ�م ج�� اسائلم ا�کس�س تھا�� لینڈ

 AAT � را�طہ کر�� � کوشش ک��ں۔



م�� کس � را�طہ کرسکتا ہوں؟
UNHCR براِە کرم نوٹ ک��ں کہ  

 � ذر�عہ رضا�ارانہ وطن وا�� �ف
۔ فعال مقدمات � ل�� ��

 م��د تفص�الت � ل�� براِە کرم
 UNHCR � را�طہ ک��ں:

:  UNHCR � دف�� �ا نم��
 2529-288-2 (66+) اور

(+66) 2-288-2230 
ی اوقات � دوران)  (دف��

THABA@unhcr.org :ای م�ل 

م�� اب ب� دو�ارە آ�اد�اری
�ا انتظار کر ر�ا ہوں۔

 براە کرم نوٹ ک��ں کہ مہاج��ن �
 حی��ت �ا یہ مطلب نہ�� �� کہ آپ

 کو دو�ارە آ�اد ک�ا جا�� �ا. براە کرم
 سمجھ�� کہ دو�ارە آ�اد�اری تمام

 مہاج��ن � ل�� حق �ا �ارن�� نہ��
، ہر سال ٪1 � . دن�ا بھر م�� �� 
 �م مہاج��ن کو دو�ارە آ�اد ک�ا جاتا

. تھا�� لینڈ م�� شہری پناە گ��نوں �� 
 � ل�� آ�اد�اری � مواقع بہت

. مہاجر � حی��ت حاصل  محدود ہ��
غور ہو�� �  کرنا آ�اد�اری � ل�� ز�ر�

غور ہو�� �ا  ضمانت نہ�� دیتا. ز�ر�
وری نہ�� کہ آ�اد�اری �  مطلب ��
 ہو. ا�ر آپ کو دو�ارە آ�اد�اری �ا پھر

غور سمجھا گ�ا  � آ�اد�اری � ل�� ز�ر�
تو UNHCR آپ � را�طہ کر� �ا.

 ا�ر آپ �ا مقدمہ UNHCR � توسط 
� دو�ارە آ�اد �اری � ل�� پ�ش ک�ا

  گ�ا �� تو، اس معام� کو قبول
د کر�� �ا ف�صلہ ا�ک آ�اد�اری  �ا مس��

 وا� مل� �� ک�ا �� جس کو آپ �ا
مقدمہ پ�ش ک�ا گ�ا تھا.
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UNHCR � �ائ�دار حل � متعلق خدشات

ا مقدمہ بند �� اور م�� اپ�� مل�  م��
 (رضا�ارانہ وا��) وا�س جا�� م��

 دلچس�� رکھتا ہوں،
م�� کس � را�طہ کرسکتا ہوں؟

رضا�ارانہ وا�� � �ار� م�� م��د
 معلومات � ل�� آپ درج ذ�ل تنظ�م

۔ � را�طہ کرسک�� ہ��

� االقوا� تنظ�م ہجرت * IOM ب��
18th Floor ,Rajanakarn Building, 

3 South Sathorn Rd, 
Bangkok 10210 

Working hours:
Monday - Friday 08:00 - 17:00 

Contact Number:
(Tel: +66) 2-343-9300

Email:iomthailand@iom.int

ا�ر آپ IDC م�� ہ�� تو IDC م��
UNHCR اف�ان � را�طہ ک��ں۔

 ک�ا UNHCR ن�� کفالت
؟ � ل�� سہولت فراہم کرتا ��

 دن�ا بھر � مختلف حکومتوں � پ�ش
، UNHCR ��کردە ن�� کفالت م 
 AAT  ،BRCاور JRS �ا براە راست

. یہ ہر مل�  کو�� کردار نہ�� ��
. � ام�گ��شن قانون پر منح� ��

 براە کرم اپ�� کفالت � درخواست
 UNHCR �ارڈ � �ا�� � ساتھ

 متعلقہ سفارت خا�� �ا ام�گ��شن
،  اتھار�� کو براە راست جمع کروائ��

 اس درخواست � ساتھ کہ
 ام�گ��شن اتھار�� س�ا��ڈ مہاجر �
UNHCR ��حی��ت � تصدیق � ل 

� را�طہ ک��ں.

م�� �� ن�� کفالت �ا دو�ارە آ�اد�اری
 �ا بندو�ست ک�ا �� اور �ف ا�ک

  �سل�م شدە UNHCR پناە گ��ن �ارڈ �
ورت �� �� 

؟ ک�ا UNHCR ا�ک جاری کر سکتا ��

 آپ کو اب� ب� UNHCR � را�طہ 
 کر� مہاجر � حی��ت � عزم �

. �
ورت ہو� عمل � گزر�� � ��

 تمام UNHCR � افراد برا�� �ش��ش 
 اندراج � �عد اور سار� عمل م��

. جب �ارڈ م��د �
 �ارڈ حاصل ک��ں �

 فعال نہ�� ہوتا �� تو �ارڈ م�� توسیع
 �ا ا� وا�س کر�� �

�
 نہ�� � جا�� �
. �
ورت ہو� ��

ا UNHCR � ساتھ RSD مقدمہ  م��
 اب� ب� فعال / کھال �� اور م��
اپ�� مل� وا�س جانا چاہتا ہوں۔



.1� ا�ر م�� IDC م�� ہوں تو UNHCR ک�� م��
؟

�
ک�س پر �اروائ کر� �

� �اس IDC � ر�ا ہو�� � ل�� کت�� انتخاب ہ�� اور 2. م��
؟  ک�ا مع�ارات ہ��

ضمانت � �ال�� ک�ا �� اور م�� اس تک ک�� رسا�� حاصل کرسکتا ہوں؟ 3.3.

 IDC م�� ط�� خدمات 4.

ب
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(IDC) ام�گ��شن حراس�� مرکز 

 آپ � ک�س پر UNHCR �ارروا�� جاری رکھ� �ا چا�� آپ  IDC م�� � 
  کیوں نہ ہوں. براە کرم �قی�� بنائ�� کہ UNHCR اف� و�اں موجود ہ��

 UNHCR ول ک�ا جاتا �� اس پر . IDC کو کس ط�ح کن��  IDC تھا�� لینڈ � حکومت � ذر�� چال�� جا�� ��
، UNHCR�� خصو� طور پر متعلقہ افراد � ر�ا�� � ل�� �ات چ�ت � . ما�� م��  کو کو�� اخت�ار نہ�� ��

.ج�� �چوں � ساتھ ماؤں �ا لوگوں کوجو شد�د ب�مار�وں � دوچار ہ�� ��

 ام�گ��شن ا�کٹ،B.E. 2522 (1979) ز�ادە � ز�ادە وقت � نہ�� کرتا �� کہ  کو�� شخص مل� �دری
. � انتظار م�� نظ��ند رە سکتا ��

 نظ��ندی � خات� � ل�� مفاہمت نامہ پر دستخط کر�� � �عد، ماؤں اور ب�� جو �ش��ش � فرد ہ�� ل�کن
� نا� د�گر تنظ�موں � ساتھ مل . س��پ اہ�ڈ، ف��ڈم فار ف�مل��  IDC م�� نظ��ند ہ�� وە ضمانت � اہل ہ��

 کر ا�ک پروج�کٹ �ا ا�ک حصہ �� جو IDC م�� ماؤں/ ب��ادی نگہداشت فراہم کر�� والوں � ل�� ضمانت �
: ۔ را�طہ نم�� ، اور ان � ل�� ضامن � حی��ت � �ام کرتا �� رقم ا�ڻھا کرتا ��

(+66) 96-405-4749 or (+66) 89-106-0223
Email: stepaheadfostercare@gmail.com

 (PoCs) دستخط � �عد، �چوں اور ان � ماؤں MoUچوں � نظ��ندی � خات� پر مفاہمت نامہ پر� 
۔ ، براە کرم مذکورە �اال م��د تفص�الت د�کھ�� ضمانت � اہل ہ��

. ا�ک عوا�  . IDC  م�� دو دواخا�� ہ�� IDC م�� ط�� خدمات �ا ذمہ دار ام�گ��شن بیورو ��
صحت � وزارت (MOPH) � طرف � چال�ا جاتا �� اور دو�ا ج�سوٹ فاؤنڈ�شن

IDC ��نظ��ند افراد کو مشورە د�ا جاتا �� کہ وە ط�� د�کھ بھال � ل . � ذر�عہ چال�ا جاتا ��
. دواخا�� تک پہنچ��

وی  تاہم، UNHCR آپ � رضامندی � ساتھ، ط��  مسئ� کو م��د ط�� نگہداشت اور IDC دواخا�� � ساتھ پ��
وری ہو �شمول ان � جو جان لیوا حالت ، جب یہ �� ا� کر�� � قا�ل �� � ساتھ اش��  کر�� � ل�� IDC دواخا��

. م�� ہوں. دانتوں � د�کھ بھال دس��اب نہ�� ��



م�� اپ�� کنبہ �ا دوستوں � ک�� را�طہ کرسکتا ہوں6.
؟  جو �اہر رە ر�� ہ��

.8. ورت �� IDC م�� مجھ � مل�� � ل�� مجھ� ک� � ��

آ�� ڈی � م�� نفس�ا�� مشاورت5.

؟7. � �چوں � ل�� کو�� سکول �� ک�ا  IDC م�� م��

حراست م�� ر��� ہو�� م�� قانو�� مشورە ک�� حاصل کرسکتا ہوں؟ 9.

 م�� یو این ایچ � آر � ساتھ رجس�� ہونا چاہتا ہوں، ل�کن م�� .10.
آ�� ڈی � م�� ہوں.
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 � UNHCR ، ورت ��  یواین ایچ � آر � PoCs جو IDC م�� ہ�� اور جن کو نفس�ا�� مدد اور توجہ � ��
/ سما�� مشاورت � ل�� UNHCR �ا عملہ مدد � ل�� پہن�� �ا. درخواست ک��ں. نفس�ا�� �شخ�ص اور نفس�ا��

 (دونوں تنظ�م�� 
�

IDC م�� BRC نفس�ا�� خدمات فراہم کر� �ا جب UNHCR � ذر�� درخواست � جا�� �
(

�
خدمت � فراہ� � ل�� مل کر �ام ک��ں �

 IDC ح�ام عام طور پر نظ��ند افراد کو ہف�� م�� ا�ک �ا دو �ار م�� ڻ�ل�فون 
. بوتھ استعمال کر�� � اجازت دی�� ہ�� ل�کن ق�دی اس � ق�مت � ذمہ دار ہ��

 IDC چوں � ل�� �اضا�طہ تعل�م تک رسا�� ممکن نہ�� جب تک وە�
. تاہم، تھا�� لینڈ �� �چوں  � IDC (ام�گ��شن) نظر بندی م�� نظ��ند ہ��

� خات� � ل�� جنوری 2019 م�� �چوں کو نظ��ند رکھ�� � مت�ادل پر
۔ مفاہمت نامہ پر دستخط ک�� ہ��

ا�ک جائز و�زا � ساتھ کو�� غ�� مل� �ا قانو�� دستاو�ز � ساتھ تھا�� لینڈ �ا شہری، دورە کر�� � اوقات م�� 
. صبح 8 ب�� � صبح 11.30 ب�� تک: سوموار � جمعہ تک (تعط�الت � سوا) �ا خ�� مقدم ک�ا جاتا ��

 جب آپ � �اس IDC م�� لینڈ الئن فون کر�� � سہولت استعمال کر�� �ا وقت ہوتا 
. ا�ک وک�ل آپ � براە راست مقدم ک�ا جاتا ��  �� تو، آپ � AAT کو فون کر�� �ا خ��

. ورت ہو تو من�ل کو فون کرنا بہ�� �� جم � ��  �ات کر� �ا. ا�ر آپ کو م��

 UNHCR ��م��د عمل � ل . UNHCR کو تح��ری خط جمع کروائ��
 ہر فرد � را�طہ کر� �ا.
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. اب م�� ک�ا کروں؟ 11. د ہوگ�ا �� ا پہال RSD مس�� IDC م�� ر��� ہو�� م��

 . آپ � �اس UNHCR کو درخواست جمع کروا�� � ل�� 30 دن ہ��

آپ AAT  کو فون کر � IDC م�� مالقات � ل�� کہہ سک�� ہ�� پھر وە آپ 
 � ل�� مقدمہ �ا جائزە � سک�� ہ�� AAT- � و�الء

�
 � مقدمہ � نمائند�

کہ وە  IDC م�� اپ�� موء�ل � پہ� �ار اور درخواست  کو ِاجازت ہو�� ��
د کردە وری �� کہ ہم�� UNHCR � مس��  ک��ں. یہ بہت ��

�
 پر نمائ�ند�

. خط � ا�ک �ا�� آپ � موصول ہو�� � �عد جلد � جلد مل جا��

یو این ایچ � آر �� مجھ� ا�ک مہاجر � طور پر پہچانا �� اور م�� آ�� ڈی � م�� ہوں. .13

9

ا مقدمہ بند کرد�ا.  جب م�� IDC م�� ہوں تو UNHCR �� م��

رضا�ارانہ وطن وا�� - رضا�ارانہ وطن وا�� � ح� کو د�کھ�� اور IOM � را�طہ ک��ں. 

، �شمول آپ � ک�س � دو�ارە  AAT م�� و�الء کو �ال ک��ں اور وە آپ کو آپ � اخت�ارات � �ار� م��
 بڑھا�� � �ار�

�
کھل�� � ام�ان � قانو�� جائزە اور ا�ر آپ � خواہش ہو تو کوشش � ساتھ ک�� آ�

. م�� مشورە دے سک�� ہ��
. ا�رچہ IDC م��  �

– جال وط�� � اخراجات جال وطن ہو�� وا� شخص � ذر�عہ پورا کرنا ہوں � جال وط��
. �
، انہ�� ہوا�� سفر �ا کرایہ اور انتظا� اخراجات ادا کر�� ہوں � ز�ر حراست افراد پہ� � جرمانہ ادا کرچ� ہ��

 IDC �دقسم�� �، ا�رچہ آپ �سل�م شدە مہاجر ہ�� آپ کو ب�
م�� نظر بند رکھا جاسکتا �� کیونکہ تھائ لینڈ نے 1951 � مہاجر
، UNHCR �ارڈ وی کر�� ہو�� ۔ پ�� کنو�شن پر دستخط نہ�� ک�� ہ��

۔ آپ کو قانو�� طور پر تھا�� لینڈ م�� ر��� � اجازت نہ�� دیتا ��
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3

تحفظ اور
حفاظت
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.1

.2

تحفظ اور حفاظت � خدشات

ا�ر آپ کو ا�ارڻمنٹ � عمارت م�� �ا اپ�� برادری �ا تھا�� برادری م�� خطرە �ا نقصان 
؟

�
�ا خطرە ہو تو آپ ک�ا ک��ں �

ہن�ا� صورتحال � ل�� ، براە کرم جلد � جلد UNHCR کو فون ک��ں ا�ر آپ کو فوری طور پر خطرە / خطرە �ا ام�ان
. UNHCR � �اس ہر من�ل کو BRC م�� تقرری � ب��اد پر 20 مقدمات � ل�� 09.00 - 16.30 تک تحفظ � ��

. آپ کو مشورە د�ا جاتا �� کہ درست UNHCR �ارڈ � ساتھ شخ� طور پر BRC م�� اپ��  متعلق مشاورت ہو�� ��
ورت � مطابق حوالہ دے س� �ا. . UNHCR آپ � حاالت �ا جائزە � س� �ا اور �� مالقات �ا اندراج کروائ��

، گرفتاری / نظ��ندی، قانو�� خدشات، �چوں � تحفظ، ج�� اور صنف پر  ک� ب� تحفظا�� امور م�� س�کیور��
ی  مب�� �شدد (SGBV) سم�ت گھ��لو �شدد، ما�، تعل�م، پ�دا�ش / موت � سند برادری � ظلم و ستم (ج�� ج��

. RSD، UNHCR اور RST � متعلق  شادی، ج�� استحصال � وجہ � ظلم و ستم) اور د�گر متعلقہ امور شامل ہ��
معام� پر مشاورت فراہم نہ�� کر� �ا.

� مال� م�ان �ا کہنا �� کہ مجھ� اپنا ا�ارڻمنٹ چھوڑنا �� �ا ا�ر مجھ� د�گر   ا�ر م��
وج��ات � بناء پر ہو�ا اور م�� کہ�� ب� نہ�� جا سکتا تو م�� ک�ا کروں؟

، آپ UNHCR � را�طہ کرسک�� ہ�� جو م��د مدد � ل�� منظم کر�� �ا اہل ک� ہن�ا� صورتحال � صورت م��
. ا�ر آپ �� گھر ہ�� �ا اپ�� معا�� صورتحال � وجہ � �� گھر ہو�� �ا خطرە �� تو، UNHCR ر�ا�ش ہوسکتا ��

. اس صورت حال م�� آپ کو گھر والوں / دوستوں / مقا� چ�چ ، مسجد �ا مندر � م�� مدد کر�� � قا� ��
.  تا�ہ یہ پوچھ�� کہ ک�ا وە کو�� مدد پ�ش کرسک�� ہ��

�
را�طہ کر�� � صالح دی جا�� �

، من�ل اور جمعرات  صبح 9.00 � 15.30 : پ�� آپ مالقات وا� دنوں م�� JRS � ب� را�طہ کرسک�� ہ��
� ہن�ا� ر�ا�ش "پناە �اہوں" � شام تک JRS � JRS � مع�ار اور پناە �اہوں � دس��ا�� � مطابق ت��

.براە کرم ای م�ل � ذر�� را�طہ ک��ں:. �� 
�

وا�ست�

urp.caseworker@jrs.or.th and cc: urp.pd@jrs.or.th or call on Tel: (+66) 84-427-4136

� � � حی��ت � فروغ � ل�� ا�سو� ا�شن � ز�ر انتظام ا�ک ا�مرج�� ہوم (APSW) - �مزور خوات�� خوات��
. برا�� کرم را�طہ ک��ں  086-899-0660 : ان �ا ب�ن�ا� � عال�� ڈان موانگ م�� ہن�ا� گھر ��  اور �چوں � ل��

.  �ا AAT � حوا� � ل�� را�طہ ک��ں کیونکہ وە تھا�� بول�� کو ترجیح دی�� ہ��

 اہم: ا�ر آپ کو کو�� ا�� عورت �ا �چہ نظر آتا �� جس کو �� گھر ہو�� �ا خطرە ہوتا �� تو، کچھ مقا�
، اور  AAT اور کچھ این �� اوز ک� حوا� م�� مدد  خدمت فراہم کر�� وا� مدد کر�� � اہل ہوسک�� ہ��

. ، �ا ب�� / نوعمر نوجوان خود � � AAT � را�طہ کر�� کو کہ�� . براە کرم ہم�� بتائ�� کر�� � اہل ہوسک�� ہ��
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.3

.4

.5

ا�ر مجھ پر ک� جرم �ا الزام عائد 
� ساتھ ک�ا ہو�ا؟ ک�ا جا�� تو م��

، چوری.  تھا�� لینڈ م�� جرائم � مراد ا�� �ارروا�� �ا �گر� �� جو فوجداری قانون � خالف ہو، ج��کہ. قتل، ڈ�ی��
 ا�ر آپ پر ک� ا�� جرم �ا الزام عائد ک�ا جاتا �� جو �ف آپ � پناە � متال�� / پناە گ��ن � حی��ت � آپ �

ام�گ��شن � حی��ت پر مب�� نہ�� �� جس � �اس درست و�زا نہ�� �� (ج�� جع� �اسپورٹ �ا غ�� قانو�� �گر� ہو):

تاہم، آپ کو عدالت � سماعت / پول�س تفت�ش اور مقررە عمل �ا �شانہ بنا�ا جا�� �ا. 

 . . UNHCR ج�ل م�� نگرا�� کرتا �� اس � ن�ی�� م�� آپ کو ق�د ہو سک�� ��

 م�� گھ��لو �شدد �ا ش�ار ہوں۔ م�� ک�ا کر سکتا ہوں؟ 

 آپ UNHCR اور BRC � �ات کر سک�� ہ�� �ا AAT کو اطالع دے سک�� ہ�� (جو UNHCR کو ر�ورٹ کر�� م�� آپ
ە � وجہ � اس �شخ�ص کو متعلقہ مح�موں م�� ). SGBV، جسما�� نقصان، قانو�� دالئل، وغ��  � مدد کرسکتا ��

. بھیج د�ا جاتا ��

SGBV زندە بچ جا�� وا� کو چار جوا�دە ط���� مہ�ا ک�� گ�� ہ��
ط�� امداد: پول�س ہس�تال � عالوە، آپ کو اپ�� ترجیح اور سہولت � بناء پر، BRC م�ڈ��ل یونٹ � دو�� 

. ��اری اس�تالوں � ل�� بھ�جا جا سکتا ��

 . ہن�ا� پناە �اە: درخواست � �عد، آپ کو ہن�ا� پناە �اە م�� رکھا جا�� �ا جو ن�� �ا ��اری سہولت ہوسک�� ��

نفس�ا�� خدمت: ت�ل�ف دە تجر�� � آپ � �از�ا�� � حما�ت کر�� � ل�� آپ نفس�ا�� مشاورت �ا نفس�ا�� عالج 
. . مشاورت BRC �ا JRS م�� پ�ش � جا�� �� � درخواست کرسک�� ہ��

قانو�� مدد: ا�ر آپ قصوروار � خالف الزام ل�انا چاہ�� ہ�� تو، UNHCR �ا آپ � قانو�� نمائندے �ا حفاظ�� 
. عملہ آپ کو اپ�� ف�ص� � مث�ت / من�� ن��جہ پر مشاورت فراہم کرسکتا ��

 م�� ج�� / صنف � ب��اد پر �دسلو� / �شدد � بچ جا�� واال ہوں۔ م�� اس � 
 اطالع کہاں کر سکتا ہوں اور    فرانزک امتحان / ڻ�سٹ ("�� ای �� کٹ") کروا سکتا

 ہوں؟

 آپ JRS ،BRC ،AAT ،UNHCR �ا دو�� �وس فراہم کنند�ان کو پول�س کو اطالع دی�� �ا بندو�ست کر�� اور 
وری �� کہ آپ یہ �ام جلد از جلد اورSGBV حاد�� � 72 گھنڻوں . یہ ��  ط�� معائنہ کرا�� � ل�� فون کرسک�� ہ��

 � اندر اندر ک��ں
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ا�ر آپ � �اس پول�س � طرف � جاری کردە کو�� اطالع نامہ (پول�س � تحق��� دستاو�ز) �� تو پول�س
۔ ا�ر آپ ل ہس�تال ا�س �� �� وی (SGBV) � زندە بچ جا�� والوں � ل�� مفت ط�� معائ�� فراہم کرتا �� ج��

۔ �� THB 3,000 - 2,000 اس اطالع نامہ/ تحق��� دستاو�ز نہ�� �� تو، ال�ت� �

. م�� ک�ا کر  م�� ا�ک عورت ہوں اور مجھ� اپ�� پڑوس م�� خطرە محسوس ہوتا ��
 سک�� ہوں؟

 . UNHCR اور BRC تک پہنچ��

اپ�� برادری � ر�نما �ا ک� پر اعتماد ک��ں جس پر آپ اعتماد کر�� ہ�� اور انہ�� اپ�� صورتحال � آ�اە ک��ں. 

؟  ک�ا ان �چوں � ل�� کو�� امداد �� جو �الغوں � �غ�� خود � تھا�� لینڈ آ�� ہ��

UNHCR براە راست ان �چوں � مقد� �ا انتظام کر�� م�� شامل �� جو تنہا نا�الغ (UAM) �ا �غ�� ک� �الغ 
و�و � �عد مطلع کر سک�� �شن � عم� کواندراج ان�� � �غ�� تھا�� لینڈ آ�� ہ�� .ا�ر آپ UAM  ہ�� تو آپ رجس��

ہ�� تا کہ  UNHCR � �چوں � تحفظ فو�ل پوائ�ٹ کو بھ�جا جا س� جو آپ � صورتحال �ا جائزە � اور آپ
کو مناسب خدمات �ا حوالہ دے.

، پ�شہ ورانہ ت���ت، ج�� خدمات فراہم کرتا �� جو اپ�� طور پر ر���  JRS ان �چوں � ل�� مشاورت، نفس�ا��
. ہ�� اور اپ�� والدین � ساتھ نہ�� ر��� ہ��

. ان خدمات م��  �� آر � تنہا �چوں کو عام طور پر مہاجر �چوں � ساتھ ا�ک ج�� خدمات فراہم کرتا ��
وری �الس�� اور تھا�� ��اری اسکولوں م�� مہاجر �چوں � داخ� تعل�� خدمات ج�� تھا�� ز�ان � انتہا�� ��

� سہولت شامل ہ��

۔ اس تاہم، ا�س �� �� وی (SGBV) � زندە بچ جا�� والوں � ل�� پول�س � تحق��� دستاو�ز الز� نہ�� ��
۔ زندە بچ جا�� وا� � د�کھ بھال کر�� وا� کو پول�س � تحق��� دستاو�ز درج کروا�� ، یہ ا�ک حق �� � �جا��
۔ تا�ہ، زندە �چ�� �ا د�کھ بھال کر�� واال معلومات پر

�
� فوائد و نقصانات � �ار� م�� مشاورت � جا�� �

مب�� ف�صلہ کر س�.
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4

خاندان اور گزر ��



ا

حوالہ جات اور تجاو�ز � ل�� براە کرم اپ��
برادری، اپ�� برادری � ر�نما اور /

�ا مہاج��ن � خدمت کر�� وا� این ��
اوز � را�طہ ک��ں.

ما� مددب

1

2
1

 جب مجھ� کو�� پ��شا�� ہو تو
 م�� اپ�� مال� م�ان � �ات چ�ت

ک�� کرسکتا ہوں؟
م�� کہاں ا�ک سستا ا�ارڻمنٹ

�ا م�ان ڈھونڈ سکتا ہوں؟

15

خاندان اور گزر ��

براە کرم اپ�� برادری � ر�نما � را�طہ ک��ں 
�ا اپ�� ک� تھا�� بول�� وا� دوست � رج�ع

ک��ں جو مدد کر�� � ل�� ت�ار ہو.

 مہاج��ن � خدمت کر�� وا� این �� اوز کو 
�ال ک��ں اور تھا�� بول�� وا� لوگوں � را�طہ

. کر�� کو کہ��

ر�ا�ش

 مجھ� ما� مدد �
. ورت �� �� 

ی مدد کون م��
؟ کرسکتا ��

: پناە گ��ن اور رفیو�� � ل��
(BRC) ��ب�ن�ا� ر�فیو�� سن 

 ا�ک کث�� المل� نقد � ب��اد پر مداخلت (CBI) ف��م ورک �ا مقصد
 شہری مہاج��ن کو ز�ادە � ز�ادە خودمختاری � ساتھ ترج��
. CBI گھر � دور� اور ور�ات کو پورا کر�� م�� مدد کرنا �� �� 

. اس � شفاف�ت اور انصاف �سندی  خطر� � �شخ�ص پر مب�� ��
. پ�نل م�مل ا�ت دار � ذر�عہ حاصل ��  � ضمانت ا�ک کث�� ��

۔ سب � ز�ادە �مزور  دستاو�زی مقدمات � ب��اد پر ف�ص� کرتا ��
. پ�شہ ورانہ سما�� �ارکنوں � ذر�عہ واضح  کو ترجیح دی جا�� ��

ور�ات اور خطر� � جائزوں � بنا پر  مع�ار، گھ��لو دورە، جامع ��
. سب � ز�ادە �مزور کو ترجیح دی جا�� ��

167/1 Soi Ratchadaphisek
36 Yaek 19-9, Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok 10900

EXT (+66) 2-512-5632-4  :Tel 101 (سوموار - جعمہ)



 ذ ر�ــــع معاشپ
12

 �غ�� اجازت نا� � �ام کر��
؟ � ک�ا خطرآت ہ��

3
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UNHCR اور COERR-BRC سما�� خدمات م�� ا�ک عمل درآمد 
. ا�ت دار �� �� 

یو این ایچ � آر

و�� اور اندرو�� IDC م�� پناە گ��نوں  UNHCR اور COERR-BRC ب��
کو CBI (ک�ش پر مب�� مداخلت) ف��م ورک � ذر�� ما� معاونت

. مدد خود �ار ط���� � نہ�� �� اور اس �ا معاملہ ہر فراہم کرتا ��
ا�ک مقد�� ب��اد پر ک�ا جا�� �ا.

براە کرم CBI معلومات پر CBI� عمل � ل�� م��د مشور� طلب 
ک��ں.

:  پناە � متالشیوں � ل��

ج�سوٹ ر�فیو�� �وس (�� آر ا�س)
( شہری مہاجر پروگرام (�� آر ا�س-یو آر ��

ورت ہو�� �� وە مالقات � دنوں م�� را�طہ  جن لوگوں کو مدد � ��
، من�ل، اور جمعرات:  9:00 - 15:30 تک. ان لوگوں کو : پ�� کرسک�� ہ��
. را�طہ نم��  جو URP � مع�ار پر پورا اتر�� ہ��

�
ما� مدد فراہم � جا�� �

(+66) 84-427-4136 
Email: urp.caseworker@jrs.or.th cc: urp.pd@jrs.or.th 

43 Phahonyothin Road, Soi Rachawithi 12, 
Victory Monument, Phayathai

 ک�ا کو�� ا�� تنظ�م�� ہ�� جو
 پناە گ��نوں اور پناە گ��نوں

 � ل�� معاش � مواقع م��
؟ اضافہ / فروغ دی�� ��

� ن�شنل اور AAT خوات��  ہوسٹ ان��
 مہاج��ن � �� اوقات � ل�� ا��
�  منصو�� چال�� ہ�� جن م�� چام�لی��

، براِە ۔ م��د معلومات � ل��  شامل ��
ن�شنل �  کرم AAT اور ہوسٹ ان��

را�طہ ک��ں۔

 ا�ر آپ �غ�� اجازت �ام کر�� ہ�� تو، پھر
، آ�� ڈی � م��  �کڑ� جا�� �ا خطرە ��
 نظ��ند ک�ا جا�� �ا، جرمانہ ادا کر�� اور
�ا۔ مجرمانہ  مل� �در ہو�� �ا کہا جا��
.  الزامات عائد ہو�� �ا خطرە ب� ��

 مالزمت �ا و�زا اور ورک پرمٹ حاصل
ک�ا جانا چاہ��

 بن�ا� ر�فیو�� سن�� (�� آر �) مہاج��ن
 � مدد � ل�� ا�ک کث�� مقصدی ک�ش
) منص��ہ و��شن (� �� آ��  ب�سڈ ان��

۔ � �� آ�� گھر � دور� اور  چالتا ��
۔  خطر� � متعلق �شخ�ص پر مب�� ��

 براِە کرم م��د معلومات � ل�� �� آر �
 � را�طہ ک��ں. ا�ر آپ پناە � متال��

 ہ�� تو، م��د تفص�الت � ل�� براِە کرم
�� آر ا�س � را�طہ ک��ں۔

 تمام غ�� مل�یوں (غ�� تھا�� شہری)
 کو ��اری طور پر نوکری حاصل کر��
� ل�� �ام کر�� �ا و�زا اور �ام کر�� �ا ا

. وری �� جازت نامہ حاصل کرنا ��

ا�ر م�� معذور ہوں اور �ام نہ��
؟ کرسکتا تو ک�ا کو�� امداد ��
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ت

1

صحت اور تندرس��

 ا�ر م�� ب�مار .
 ہوجاؤں تو

م�� ک�ا کروں؟

 آپ مقد� �  ب��اد پر بن�ا� ر�فیو��

 سن�� � مدد � یو این ایچ � آر پہنچ

. ب�ن�ا� ر�فیو�� سن�� (��  سک�� ہ��

: آر �) آپ کو فراہم کرسکتا ��

آپ � عال�� م�� ��اری اس�تالوں اور صحت عامہ � مرا�ز � ا�ک فہرست � ساتھ ساتھ جان لیوا 
خطرات � متعلق ک�سوں � ل�� اور ما� مدد � �ار� م�� معلومات

و�کس�ن�شن � متعلق معلومات
خاندا�� منص��ہ بندی اور پ�دا�ش پر قابو �ا�� � �ار� م�� مشور� 

 اطالع در�ار �� 
�

آپ کو راجیوت� اس�تال م�� ترجمان فراہم ک��ں ل�کن ا�ک دن �ا اس � ز�ادە پ�ش�
ط�� �س�� � متعلق مدد � �ار� م�� معلومات اور مشاورت 

نفس�ا�� �شخ�ص 
حفظان صحت کو فروغ دینا 

۔ قو� اور د�گر دس��اب خدمات تک رسا��
:  � د�کھ بھال م�� شامل ہ��

�
عام طور پر قا�ل ادائ��

جان لیوا عالج 
 ( ہن�ا��حادثا�� د�کھ بھال (�ف جان لیوا حالت م��

حمل اور نوزائ�دە �چوں � ط�� د�کھ بھال (تھا�� لینڈ م�� �ف پہ� حمل) 
صحت عامہ � مرکز م�� قو� ر�نما خطوط � مطابق حفاظ�� ڻ�کہ جات 

 AIDS/HIV ،SGBV ،TB اور STI � معامالت اور کچھ دائ� حاالت � روک تھام، جانچ اور د�کھ بھال 
.  تک رسا��

. ، م�ڈ��ل ر�ورٹ در�ار �� م��د معلومات � ل�� براە کرم �� آر � � را�طہ ک��ں. ط�� معاوضہ � صورت م��

�� آر � � م�ڈ��ل سپورٹ � ل�� اہم معلومات
�� آر � چاہتا �� کہ آپ ہس�تال � دور� � پہ� ان کو مطلع ک��ں. 

وں پر فون ک��ں 4-5632-512-2 (66+)  ا�کس�ی�شن 108  ی اوقات � دوران ِان نم�� براە کرم BRC کو دف��
ی اوقات � �عد،  ہاٹ الئن پر  4117- 010-86 (66+)  پر را�طہ ک��ں جو ہن�ا� صورتحال   ہن�ا� حاالت � ل�� دف��

� �ار� م�� ر�نما�� فراہم کر�� � �� 07:00–23:00  � ہر دن چلتا �� (ترجمہ � سہولت �ف �ام � دنوں
).ے 09:00-16:00 دس��اب �� م��

. مت�ادل � طور پر، آپ زو �� فاؤنڈ�شن اور سکسال نانک �لینک ب� جاسک�� ہ��

 � 09.00 � 15.00 سوان لوانگ رور �او
�

 زو �� فاؤنڈ�شن �ا مفت دواخانہ مہی�� � ہر آخری اتوار کو �اقاعد�
: .وە  فراہم کر��  ہ��  (سوان لوانگ راما IX) � سام�� چلتا ��

عمو� دوا، 5 سال � �م عمر �چوں � و�کس�ن�شن 

18 سال � �م عمر �چوں � ل�� دانتوں �ا عالج (ہر سال 2-3 �ار تک)

. وط �� ادوم سوک �� �� ا�س (اس�ا�� ڻ��ن اسڻ�شن) � مفت شڻل �س ل�کن دس��اب ہو�� � م��

خون اور ب��ادی ل�ب � جانچ
 نفس�ات �ا دواخانہ 

ا�کی��نکچر کی�� 

 

مفت دوائ�� 



Suksala Nanak Clinic Tel: (+66) 2-224-8093 
35, 37 Chakphet Road, Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200

3 2
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. ا�ک خاتون ڈا��� جو انگ��زی، تھا�� اور ہندی بول�� ��
سکھ برادری � ز�ر انتظام. 

 . �
 ڈا�ڑ � کو�� اجرت نہ�� �� ل�کن دوائیوں � ( ز�ادە � ز�ادە  THB 200) ادا کر�� ہوں �

آپ خود کر سک�� ہ��
بہت � فارم�سیوں م�� انگ��زی بول�� وا� فارماسسٹ ہو�� ہ�� اور این�� �ائیوڻکس � �اوجود ب� آپ کو ز�ادە � 

. ز�ادە ا�سداد م�ش�ات فراہم کر�� م�� مدد مل سک�� ��
. اس �ات � آ�اە ر��� کہ تھا�� برانڈ � نام غ�� مل� � مقاب� م�� سس�� ہ��

��اری اس�تالوں اور صحت عامہ � مرا�ز ن�� � مقاب� م�� �ا�� سس�� ہ�� 

ا�ر م�� حاملہ ہوں تو کون 
؟ ی مدد کرسکتا �� م��

م�� دما�� صحت � 
خدمات کہاں � حاصل

کرسکتا ہوں؟

ا�ر مجھ� کو�� حادثہ پ�ش 
آجا�� تو ک�ا ہو�ا؟

ا�ر آپ حاملہ ہ�� اور آپ کو مدد � 
ورت �� تو براە کرم �� آر � � ��

را�طہ ک��ں۔ براە کرم نوٹ ک��ں کہ �� آر
� ان ت�ملیوں � د�کھ بھال � ال�ت

(5 �ار تک محدود) اور ان ماؤں � ل�� ب��
 جو �ف

�
� فراہ� �ا احاطہ کر� �

۔ تھا�� لینڈ م�� پہ� حمل کر�� ہ��

ا�ر آپ کو �ا ک� کو نفس�ا�� / 
نفس�ا�� مدد اور تناؤ � نمڻ�� �

ورت �� تو ، براە کرم پ�� ، من�ل ��
�ا جمعرات کو �� آر ا�س-یو آر ��

۔ پر جائ��

آپ م��د ر�فرل ک�ل�� �� آر � 
۔ م�ڈ��ل یونٹ تک پہنچ سک�� ہ��

�� آر � خاندا�� منص��ہ بندی � امور 
پر مشاورت ، معلومات اور معاونت فراہم

کرتا ��

 براە کرم جلد از جلد �� آر � �
را�طہ ک��ں۔ ہن�ا� صورت حال /

حادثا�� د�کھ بھال �ا معاوضہ
معالجہ اس وقت ہوتا �� جب

 � خطرە ہو۔
�

�ف زند�

ڈ نہ�� ہوں .  م�� اب� تک یو این ایچ � آر � ساتھ رجس��
ا معاملہ بند کرد�ا گ�ا تھا اور  �ا یو این ایچ � آر � ساتھ م��

 م�� �� آر � � ط�� خدمات اور فنڈز تک م��د رسا��
حاصل نہ�� کرسکتا۔

�شن � منتظر ہ�� �ا آپ �ا ک�س   ا�ر آپ یو این ایچ � آر م�� رجس��
 بند �� تو، براە کرم �� آر � � م�ڈ��ل ہاٹ الئن نم�� � ذر�� اپ��

 عال�� م�� صحت عامہ � مرا�ز اور / �ا اس�تالوں � �ار� م�� پوچھ
۔  گچھ کر�� � ل�� را�طہ ک��ں ج�سا کہ او�ر بتا�ا گ�ا ��

آپ � ق��ب واقع صحت عامہ � مرکز  کو 
تالش کر�� � � کوشش ک��ں اور �اد رکھ�� کہ
، بہت � دوائ�� فارم�سیوں پر تھا�� لینڈ م��

۔ تھا�� لینڈ م�� ت�ار کردە دوائ�� دس��اب ہ��
. درآمد شدە دوائیوں � کہ�� ز�ادە سس�� ہ��

م�� مفت تپ دق �
اسک���نگ �ا مفت ڻ�سٹ

کہاں حاصل کرسکتا ہوں؟

 �� ، �� �� اور ایچ آ�� وی / ا�ڈز � ل��
وں � سفارش � مطابق آر � ڈا���

اسک���نگ اور عالج � �ار� م��
احاطہ کر� �ا، براە کرم �ام � اوقات
� دوران ہر دن م��د معلومات � ل��

ہ�لتھ اینڈ ر�فرل �و�� یونٹ �
را�طہ ک��ں



؟1. ا�ر م�� �مشدە کن�� � مم�� کو تالش کرنا چاہتا ہوں تو کون مدد کرسکتا ��

تھا�� لینڈ م�� کنبہ � مم�� � موت � م�� کس ط�ح نمٹ سکتا ہوں؟2.

کنبہٹ
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، لوگوں کو ڈھونڈ�� اور انھ�� اپ�� کنبہ � ساتھ راب� آ�� � آر �، ن�شنل ر�ڈ کراس، اور ر�ڈ ک��س�ٹ سوسائ��
م�� رکھ�� � ل�� پوری دن�ا م�� مل کر �ام ک��ں. آپ ان � را�طہ قائم کر�� � ل�� AAT � را�طہ کرسک�� ہ��

:  آپ تنظ�موں � ب� براە راست را�طہ کرسک�� ہ��

تھا�� ر�ڈ کراس سوسائ��
6-4032-256-2 (66+) +�ا 1644، 
webmaster@redcross.or.th :ای م�ل

ڈ پرا��ٹ �لڈنگ  �شن بیورو، ڻ�� � االقوا� تعلقات ڈ�ارڻمنٹ، ا�ڈم�س�� ، ب�� تھا�� ر�ڈ کراس سوسائ��
ی ڈن�ٹ روڈ، ب�ن�ا� 10330 1871 ، ہ��

(ICRC) ��االقوا� �می � ر�ڈ کراس � ب��
ڻ�ل�فون: 2-262-1680 (66+) 

ban_prot@icrc.org ای م�ل
، عالقا�� وفد، - 8-191/6 � �� آ�� ڻاور، 30 واں فلور،  � االقوا� �می�� ر�ڈ کراس � ب��

، ب�ن�ا� 10110 ، تھا�� لینڈ رچاڈاپ�سک روڈ، �لونگڻو��

فعال ک�س وا� افراد �، آپ م��د مدد اور مشورە �  ل�� UNHCR �ا AAT � را�طہ کرسک�� ہ�� کہ موت �ا
�ڻ�ف�ک�ٹ ک�� حاصل ک�ا جا سکتا �� BRC  �ڻ�ف�ک�ٹ مہاج��ن � ل�� CBI � ف��م ورک � تحت �گرم

۔ براە کرم را�طہ ک��ں: ک�سوں � آخری رسومات فراہم کرتا ��

101 EXT (+66) 2-512-5632-4 
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5

 تعل�م
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 کچھ این �� اوز �ا دو�ی قسم � تنظ�م��
. ا�� ہ�� جو انگ��زی کور�� مہ�ا کر�� ہ��

1

3

2

ً

ُ ً

ً

ً

ً

   

�چوں � تعل�ما
 م�� اپ�� �چوں کو تھا�� پ�ل�

اسکول م�� داخل کرنا چاہتا ہوں

، جو "تعل�م  تھا�� لینڈ م�� ا�ک تعل�� �ال�� ��
، جو تھا�� لینڈ "� نام � جانا جاتا ��  سب � ل��

 م�� ر��� وا� تمام �چوں � تعل�م تک رسا�� کو
. فروغ دی�� ��

 یو این ایچ � آر (اپ�� �ارڻ�� � او ای آر آر �
ز اسکول (�� ا�س ا�س)  ذر��) گڈ ش�فرڈ سس��

. وری �الس�� فراہم کر ر�ا ��  م�� تھا�� انتہا�� ��
۔  جس �ا مقصد 6-17 سال � عمر � �چوں �ا ��

 یہ �الس پ�� � جمعہ تک (�دھ � سوا) ا�ک ب��
 دو�ہر � کھا�� � وق�� � ساتھ 10:00 تا 15:00

. ب�� � درم�ان منعقد � جا�� ہ��

وری پروگرام ، اس وقت تھا�� انتہا�� �� نہ��
� ل�� فارغ التحص�ل ہو�� � �عد کو�� دستاو�ز

 موجود نہ�� �� تاہم، تھا�� پ�ل� اسکولوں م��
 تعل�م حاصل کر�� وا� (وزارت تعل�م � ذر�عہ

۔
�

منظور شدە) گ��ج��شن � �عد حاصل ک��ں �

� �چوں کو گ��ج��شن ک�ا م��
� �عد تصدیق نامہ حاصل ہو�ا؟

 �� آر � تھا�� پ�ل� اسکولوں اور ن�� � ساتھ
 ساتھ پرائمری اور س�کنڈری دونوں سطحوں پر

� االقوا� اسکولوں  سنج�دە طور پر �سل�م شدە ب��
 م�� ب� �چوں � داخ� � سہولت فراہم کر��

۔ امداد مہاج��ن اور پناە گ��نوں � ل�� اہل�ت �� 
۔ اس �

�
 اور معاونت � مع�ار � مطابق ہو�

 عالوە �� آر � والدین اور طل�اء � ل�� ب�
۔ مشاورت اور واقف�ت فراہم کرتا ��

، براە کرم �� آر �  اندراج اور م��د معلومات � ل��
 ا�جوک�شن یونٹ 2-512-5632-4 (66+)

 EXT 308-309 پر را�طہ ک��ں.

 ک�ا ا�ر م�� اپ�� �چوں
 � انگ��زی � مہارت کو
 بہ�� بنانا چاہتا ہوں تو

؟ مجھ� ک�ا کرنا چاہ��
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غ�� رس� تعل�مب

تعل�م �الغاںپ

؟ � �چوں کو تعل�م دی�� � مت�ادل ط���� ہ�� ک�ا م��
پناە گ��نوں اور پناە گ��نوں کو تعل�� اور پ�شہ ورانہ

. آپ کو ذ�ل �تعل�م � حما�ت � ل�� متعدد تنظ�م�� ہ��
� فہرست�� مل�� �

بہادر �اور�� خا��
براە کرم دس��ا�� � �ار� م�� اع� 

در�� � تنظ�م � را�طہ ک��ں۔

ہدف گرو�س: �چوں � ل�� �الس 
(عمر 3 � 6) ہر پ�� ، �دھ اور

جمعہ کو 10:00 - 12:00
 نوجوانوں � ل�� �الس (عمر 11 

� 17) ہفتہ 10:00 - 15:00

 را�طہ � تفص�الت: سفان ما�� ای��ا،
http://courageouskitchen.org

 سفان ما�� م�� ر��� وا� ک� ب� 
 مہاجر خاندان �ا شمول�ت کر��

. مقدم �� � ل�� خ��

ز گڈش�فرڈ سس��
لینگ��ــــج اسکول

 ہدف گرو�س: کنڈر�ارڻن عمر 
 � ب�� - 17 سال اور اس � ز�ادە

� �الغ۔
ب�� تھا�� ز�ان، انگ��زی ز�ان، 

سما�� علوم اور ر�ا�� �ا مطالعہ
۔ کرسک�� ہ��

 راب� � تفص�الت: 
(+66) 2-245-0457

info@goodshepherdbangkok.com

4128/1 Din Daeng Road
www.goodshepherdbangkok.com

Monday to Friday :Office Hours
16:00-09:00

 دوس�� �ا �ل
(بنگجک بپ�سٹ چ�چ)

ف��نڈشپ ب�ج ان�لش سن�� مفت 
� ل�� انگ��زی س�کھ�� � ل�� ا�ک

۔ مث�ت مقام ��

 جماعت�� ہفتہ وار جمعہ اور ہفتہ 
کو 18:00 - 19:30

تک، اور اتوار کو 10:00 - 11:00
. منعقد ہو�� ہ��

 اس�اق م�� �ائ�ل � �ار� م�� 
۔ س�کھنا ب� شامل ��

 Contact Details: (+66) 2-746-1502
bjbangkok@gmail.com

t 101/1 Road,
Khwaeng Bang Chak ,Khet Phra

Khanong, Bangkok 10260 
  www.facebook.com/

bangjakbaptistchurch/
?rf=3809579219-58712

م�� انگ��زی س�کھنا چاہتا ہوں، م�� مفت انگ��زی
س�کھ�� کہاں جا سکتا ہوں؟

ب�ن�ا� ر�فیو�� سن��

167/1 :Contact details
Soi Ratchadaphisek 36 Yaek 19-9,
Chankasem ,Chatuchak, Bangkok 

10900

Tel : (+66) 2-512-5632-4 EXT 108

 فاؤنڈ�شن
�

کرا�سٹ چ�چ تخل��� زند�
Contact details :170/23 Soi Phra Phini                    

Thung Maha Mek ,Sathon, Bangkok Thailand
10120

 Tel: (+66) 2-679-3180 
 www.creativeli                       

www.facebook.com/crea�veli                       fefounda�on

fefounda�on

t Suan Phlu

Sukhumvi



(www.futurelearn.com) ��مستق�ل س�کھ

اع� یونیورس�یوں اور ماہر تنظ�م � س�کڑوں مفت
۔ آن الئن کور��
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اع� تعل�م / یونیورس�� �ا د�گر آن الئن � ل��
؟ � ک�ا اخت�ارات ہ�� م��

کور�� سب مفت نہ�� ہو�� ہ�� ، براە کرم چ�ک ک��ں 
۔

�
جب آپ داخلہ ل�� �

آپ کو ا�ک اچیومنٹ �ڻ�ف�ک�ث م� �ا جو آپ � � 
. وی م�� شامل ک�ا جا سکتا ��

(www.edx.org) edX

 یہ انگ��زی م�� ا�ک آن الئن وس�لہ �� 
۔ جو بہت سار� کور�� مفت فراہم کرتا ��

 کورس م�� داخلہ لی�� � ل�� 
�

تاہم، آپ کو ک� ادائ��
�ا �ڻ�فک�ٹ �  آپ کو ب�نک ا�اؤنٹ �ا ک��ڈٹ �ارڈ �

۔
�

ورت ہو� ��

(www.open2study.com) او�ن اس�سڻڈی
www.open2study.com ا�ک آن الئن �ل�ٹ فارم 

۔ �� جو مختلف کور�� � پ�ش کش کرتا ��

ان کور�� کو ک� ڈ�ری تک نہ�� گنوا�ا جاسکتا �� 

(UoPeople) ��عوام � یونیورس 
(www.uopeople.edu)

یونیورس�� آف دی پ��ل سب � پہ� غ�� پ�شہ ور، 
. عال� سطح ڻیوشن فری، معت�� آن الئن یونیورس�� ��
پر اع� تعل�م تک رسا�� � حصول � ل�� وقف، یو او

پ��ل کو اع� تعل�م �افتہ ہا�� اسکول � فارغ التحص�ل،
، س�ا� اور ذا�� ر�اوڻوں پر قابو �ا�� م�� ما�، جغراف�ا��

۔ مدد فراہم کر�� � ل�� ڈیزائن ک�ا گ�ا ��

UoPeople م�� ا�سو� ا�ٹ �ا ب�چلر � ڈ�ری م�� 
داخ� � اہل، درخواست دہند�ان � عمر �م از �م 18

وری ، ا�ک ہا�� اسکول ڈ�لومہ ہونا �� سال ہو�� چاہ��
/ TOEFL) اور انگ��زی ز�ان م�� پ�شہ ورانہ صالح�ت ��

۔
�

ە � ساتھ ثا�ت کر�� ہو� (IELTS) وغ��

 ، MBA � UoPeople پروگرام م�� داخلہ لی�� � ل��
درخواست دہند�ان کو الز� طور پر انگ��زی ز�ان �ا حامل

ہونا چاہ�� ، ک� منظور شدە �الج �ا یونیورس�� � ب�چلر
 ، �م � �م دو سال �ا �ل وق��

�
� ڈ�ری حاصل کر�� ہو�

وری �� ، اور اس � ل�� سفارش �ا �ام �ا تج��ہ ہونا ��
۔ ور فراہم کرنا چاہ�� خط ��

(h�ps://kiron.ngo) Kiron Online  

ن ا�ک غ�� پ�شہ ور تنظ�م �� جو مہاج��ن ،  ک��
� اور پناە � متال�� افراد کو مفت  تعل�م آ�� ڈی  پ��

حاصل کر�� م�� مدد فراہم کرنا چاہ�� �� (نصا�ات
)۔ م�� عام طور پر 3 سال ل��� ہ��

ن مفت م�� �� ، ل�کن �ف مہاج��ن ، آ�� ڈی  ک��
۔ � اور پناە گ��نوں � ل�� پ��

ن �ا مقصد اپ�� طل�اء کو طل�اء � مقام وا� مل�  ک��
ا�ت دار یونیورس�یوں م�� منتقل کرنا � درم�ان ��

۔ ا�ر آپ ک� ا�� مل� م�� ہ�� جہاں کرون ��
� �اس اب� تک �ارڻ�� یونیورس�� نہ�� �� تو ، آپ
اپ�� ڈ�ری م�مل کر�� � ل�� اب� ب� ہماری ا�ک

. �ارڻ�� یونیورس�� م�� درخواست دے سک��

کرون پر اہم معلومات

۔  ن ا�ک س�کھ�� �ا موقع �� ، ل�کن یونیورس�� نہ�� ک��
ون یونیورس�� �ا ڈ�ری تک براە راست رسا�� فراہم ک��

۔ نہ�� کرتا ��

ن ا�ک ��اری یونیورس�� نہ�� �� ل�کن خدمت  ک��
فراہم کنندە �� جو آپ کو آن الئن کور�� � ساتھ

۔ وع کر�� م�� مدد کر�� �� اپ�� تعل�م ��

ز کورس نہ�� پ�ش کرتا ��  ن ماس��  ک��

ن م�� ا�ک طالب علم � حی��ت � اندراج آپ ک��
کو ک� ب� مل� م�� طالب علم � حی��ت � کو��

۔ قانو�� حی��ت فراہم نہ�� کرتا ��
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 �شہ ورانہ / ہ�� مندانہ ت���تت

(h�ps://refugees.coursera.org) کورس ایراء 
ا�ت دار ڻاپ یونیورس�یوں اور تنظ�موں کو آفا�� رسا�� فراہم کر�� ��  کور�ا اپ�� ��

۔ جو آن الئن کورس پ�ش کر�� ہ��

ام��� حکومت � ز�ر اہتمام ا�ک ن�ا پروگرام مہاج��ن � ل�� کورس � ف�س�� معاف 
کر� �ا۔

 ا�ر آپ کو ک� مخصوص کورس م�� ما� اعانت مل جا�� �� تو ، اس �ا اطالق �ف 
 اور

�
 اس کورس پر ہو�ا۔ آپ کورس � تمام مشموالت تک رسا�� حاصل کرسک�� �

۔
�

کورس  �ڻ�ف�ک�ث حاصل کر�� � ل�� در�ار تمام �ام کو م�مل کرسک�� �

دس��اب ک� ب� مفت آن الئن ڈ�ری پروگرام م�� درخواست دی�� � پہ� آپ اپ�� 
! انگ��زی مواصالت � مہارت کو کور�ا م�� ا�� سطح تک � جاسک�� ہ��

ڈ مہاج��ن اور پناە � متال�� �� آر � � را�طہ کرسک�� ہ�� ا�ر  UNHCR م�� رجس��
۔ بہت � قسم � کور�� بہت ساری ز�انوں م�� دس��اب ہ�� وە رجس�� ہونا چاہ�� ہ��

ک�ا کو�� ا�� تنظ�م �� جو پناە � متالشیوں اور
مہاج��ن � ل�� ہ�� مندانہ ت���ت �ا پروگرام چال�� ��

؟ اور وە کس قسم � ت���ت کر�� ��

 مہارت پ�دا کر�� � �گر� �ا وظ�فہ
ز � (SAS) گڈ ش�فرڈ سس��

 گڈ ش�فرڈ سکول (ہفتہ م�� 5 دن) انگ��زی، تھا�� 
۔ اور پ�شہ ورانہ مہارت پ�ش کرتا ��

�اء پر الزم �� کہ وە اپ�� مقصد �ا اظہار ک��ں وە کیوں ��
. �ک ہونا چاہ�� ہ��  پروگرام م�� ��

�اء کو ماہانہ ب��ادوں پر ب��ادی ر�ا�ش اور کھا�� �  ��
ی ، ان � حا��

�
ور�ات � ل�� معاونت فراہم � جا�� � ��

۔ وط �� پر م��

بہادر �اور�� خا��

 کھانا ��ا�� � اس�اق، کھانا تقس�م کرنا، اور چھو�� ما� 
. مدد فراہم کرتا ��

,Saphan Mai area :Contact details 
t 

h�p://courageousk�chen.org

ز  گڈ ش�فرڈ سس��

 بڑوں � ل�� قا�ل تجارت مہارت، تھا�� ز�ان، ہی�� 
ڈر�سنگ، ڈر�س م�کنگ �ا ا�ک کورس

را�طہ � تفص�الت:  2-245-0457 (66+) 
shepherd@cscoms.com :Email

4128/1 Din Daeng Road

� پروج�کٹ – چام�ل�� ہوسٹ اور اے اے ��

� کو دست�اری CHAMALiiN جگہ پ�دا کر�� �� اور خوات��
 ت�ار کر�� � ل�� مواد فراہم کر�� �� جو اپ�� ثقاف�� شناخت

� کو اپ�� ۔ یہ پروج�کٹ خوات�� کو دو�ارە برقرار رکھ�� ��
مہارتوں � �شوونما کر�، معاش � ت�اری کو فروغ دی�� اور

آمد�� پ�دا کر�� � مواقع تک رسا�� حاصل کر� معا��
�� طور پر �ااخت�ار بنانا چاہتا �� تا�ہ وە خود اور معا��

. انحصار کرسک��
ن�شنل اور  م��د معلومات � ل�� براە مہ��ا�� ہوسٹ ان��

AAT � را�طہ ک��ں
101/1 Sukhumvi
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6
تھا�� لینڈ م�� ک�ا

ک��ں اور ک�ا نہ ک��ں



 الپروا� � چلنا
کوڑا پھینکنا 

 عوا� مقامات م�� سگ��ٹ نو�� �شمول 
 ��اری دفاتر، مندر، �س سڻاپ،

ە.  ر�سڻورنٹ، س�� �اہ�� وغ��

تھا�� ہمسایوں اور برادری � ساتھ اچھ� تعلقات
۔ (ج�� مدد�ار اور فراخ د� �) کو برقرار رکھ��

ام ک��ں۔ اچھ� ان � ثقافت اور معمول �ا اح��
پڑو� ہو�� � آپ کو مف�د معلومات مل سک��

۔  ہ��

�اؤں �م / � اونچا - تھا�� لینڈ م�� آپ �ا � اونچا
اور مقدس سمجھا جاتا �� اور آپ � �اؤں کو �م

وں کو ک� اور � ۔ اپ�� پ�� اور گندا سمجھا جاتا ��
� � او�ر کرنا خاصا غ�� مہذب سمجھا جاتا ��

)۔ �اؤں � (خاص طور پر ا�ر وە آپ � بڑ� ہ��
� � طرف اشارە کرنا �ا اس کو چھونا ب� ک� چ��

۔ جب تھائیوں � گھر  �ا نا�ا� سمجھا جاتا ��
ک� مقدس عال�� م�� داخل ہو تو اپ�� جوتوں

. کو ہڻانا �اد رکھ��

ک� � طرف اشارە کرنا متعدد ثقافتوں م�� غ��
مہذب سمجھا جاتا �� ل�کن خاص طور پر تھا��
۔ ا�ر آپ کو ک� شخص � �شاند� لینڈ م��

کرنا ہو تو ، اپ�� ڻھوڑی کو ان � سمت م�� اڻھا
کر ا�سا ک��ں۔
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ک�ا  ک��ں

تھا�� لینڈ م�� ک�ا  ک��ں اور ک�ا نہ ک��ں

ک�ا  ک��ںک�ا نہ�� ک��ں

۔  مندروں �ا �اد�اروں پرسادە ل�اس پہن��

 پول�س �ا آپ کو روک�� � ک� ب� بہا�� � �چ��
� ، عوام م�� اچھ� سلوک � ل�� تھا�� قوان��  � ل��

وی ک��ں. تھا�� لینڈ م�� آپ کو رو�ا جاسکتا  � پ��
. اور اس جرمانہ ک�ا جا سکتا ��

اپ�� صحت اور حفظان صحت �ا خ�ال رکھ�� � 
 اور صاف

�
پوری کوشش ک��ں۔ �اسل�قہ طرز زند�

. ستھرا ل�اس پہن��

غصہ نہ ک��ں اور عوام م�� چ�خ�� نہ مار�ں
�ا محاذ آرا�� �ا آغاز ک��ں - تھا�� لوگ عام طور
پر نر� � بول�� ہ�� اور ہر ق�مت پر تصادم �

۔ براە کرم نہ چ�خ�� اور نہ � آواز �لند �چ�� ہ��
ک��ں۔

اب نہ�� پ�تا۔ عوا� پ��شا�� �ا �اعث بن�� واال ��
۔ یہ ا�ک اہم عن� ر�ا ��

وں پر قدم نہ اڻھائ�� - تھا�� ک� � ڻانگوں �ا پ��
وں پر لینڈ م�� ک� � پھ�� ہو�� ڻانگوں �ا پ��
۔ آپ � سمجھا جاتا �� قدم رکھنا بہت � �دتم��

۔ وں � آخر م�� چلنا چاہ�� کو ان � پ��

جب ک� � �اس آ�� �ا مطالبہ کر�� ہو تو ،
و�ر � طرف   اشارە نہ ک��ں- ن�لیوں  � ا� ا�

� � طرف ن�لیوں کو س�د� اور ہتھ�� کو زم�� ا�
۔ �� جان اش�اء اور تھپتھ�ا�� � تح��ک بنائ��
 جانوروں � ل�� ، ک� ا�ک ان�� � �جا�� اپ��

۔ پور� ہاتھ � اشارە ز�ادە شا�ستہ ��

بڑ� گرو�وں م�� سفر نہ ک��ں اور اپ�� ا�ارڻمنٹ
�لڈنگ � �اہر شور مچا�� وا� گرو�وں م�� شامل

نہ ہوں۔



28

تھا�� لینڈ م�� ک�ا  ک��ں اور ک�ا نہ ک��ں

ک�ا  ک��ں ک�ا نہ�� ک��ں

ام ک��ں - تھا�� لوگ �ادشاە اور شا� کنبہ �ا اح��
ام اپ�� �ادشاە اور شا� خاندان � ل�� بہت اح��

کر�� ہ�� اور آپ کو تھا�� لینڈ م�� آ�� وا� �
۔ ام کرنا چاہ�� حی��ت � ہم�شہ ان � ل�� اح��
� م�جسٹ ال - تھا�� فوجداری ضا�طہ آرڻ��ل ل��
: "جو شخص 112 م�� اس � وضاحت کرتا ��

�ادشاە ، مل�ہ ، وارث ظاہر �ا ر�جنٹ � �دنا� ،
� � � کر پندرە � �ا دھم� دیتا �� ا� ت�� ت����

۔"
�

ا دی جا�� � سال ق�د � ��

او تمام صورتحال � ل�� ا�ک منص��ہ بنائ��
جس م�� ب�ک اپ منص��ہ �� اور ب�ک اپ �ا

دو�ا ب�ک اپ �الن ��

تھا�� ز�ان س�کھ�� اور مقا� تھا�� کھانا کھائ�� 
(تھا�� کھانا عام طور پر سستا ہوتا �� اور ا�ر

 عام
�

آپ ز�ان � مہارت رکھ�� ہ�� تو آپ � زند�
)۔

�
طور پر قدر� آسان ہوجا�� �

 اپنا یو این ایچ � آر �ارڈ �ا کو�� اور تص��ری 
۔ شناخت ہر وقت اپ�� ساتھ رکھ��

اپ�� آر ا�س ڈی � حی��ت ک� � ساتھ
شی�� نہ ک��ں۔

اپ�� آپ کو سخ�� � رازداری � ل�� متفق
۔ رکھ��

۔ چومنا �ا عوام م�� بہت پ�ار نہ دکھائ��

 اپ�� ر�ا�ش �اە م�� دیر رات اون�� آواز م��
۔ ام�گ��شن چھا�� ا���  میوزک  چالئ�� / �ائ��

۔ اس  پڑوسیوں � نہ ش�ا�ات �ا ن��جہ ہو�� ہ��
وری �� کہ وە اپ��  ط�ح ، �� او � � ل�� یہ ��

 ہمسایہ ممال� � ساتھ اچھ� تعلقات کو برقرار
� آواز � �گرمیوں �  رکھ�� اور رات کو ک� ت��
� بھری �مروں �  اجتناب ک��ں۔ م��د برآں ، بھ��

 صورت م�� م�ان مال� قانون نافذ کر�� وا�
داروں ۔ براە کرم جا���  اداروں � را�طہ کرسکتا ��

� اصولوں � �ابندی ک��ں۔

دھوکہ د� �ا �دنا� � ل�� سوشل م�ڈ�ا �ا کو��
آن الئن �ل�ٹ فارم استعمال نہ�� ک��ں کیونکہ

آپ پر �مپیوڻر جرم ا�کٹ 2017 � خالف ورزی
۔ �ا الزام عائد ک�ا جاسکتا ��



ام��� حکومت � طرف � ما� معاونت


