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پیش لفظ

ہم کیا کرتے ہیں
قانوین مدد
تھایئ لینڈ میں پناہ یک درخواستوں پر یف الحال اقوام متحدہ یک پناہ گزین ایجنیس (یو این ایچ یس آر) کام کر رہی ہے۔ یہ عمل طویل ،پیچیدہ اور اکرث تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ہم
اپنے مؤکلوں کو قانوین اور سماجی مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمل میں ترشیف لے جائیں اور پناہ گزین کا درجہ حاصل کریں۔
کمیونیٹ کو بااختیار بنانا
ہم پناہ گزینوں یک قیادت میں بااختیار بنانے والے گروہوں کے لیے کمیونیٹ آؤٹ ریچ علم اور مہارت پر مبین تربیت کے سلسلے کے ذریعے مہاجرین کمیونیٹ کو حاالت برداشت کرنے
کا تصور قائم کرتے ہیں۔ روزگار کے ترقیایت اثاثوں تک رسایئ کو یقیین بنانے کے لیے ،ہم  SGBVصالحیت کو بااختیار بناتے ہیں۔ ہم کمیونیٹ میں بچوں کے تحفظ کے خدشات کے ساتھ
مہاجرین کو مضبوط کرتے ہیں اور کمیونیٹ یک زیر قیادت اقدامات یک مزیباین کرتے ہیں۔

حکمت عملی یک وکالت
ہم دورسے انساین حقوق گروپوں کے ساتھ مل کر تھایئ قانون میں تبدیلی یک وکالت کرتے ہیں جو ملک میں پناہ گزینوں یک حفاظت اور وقار کو بحال کرے یگ۔ ہم تھایئ لینڈ کے لئے
بہت کوشش کر رہے ہیں جہاں تمام پناہ گزین تحفظ محسوس کر سکیں اور اپین زندگیوں کو دوبارہ تعمری کریں۔

دستربداری
یہ مزاحیہ کتاب اے اے یٹ نے تیار یک ہے۔ اس مزاحیہ کتاب کے مواد پر اس طرح انحصار نہیں کیا جانا چاہئیے۔ اس کا مقصد خالصہ یک شکل میں اشاعت کے وقت ،موجودہ عام
معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس مزاحیہ کتاب میں  17اگست  2021تک یک معلومات موجودہ ہے۔ معلومات تزیی سے بدل سکیت ہیں۔ اگر آپ کے کویئ سواالت ہیں تو براہ کرم اے
.اے یٹ اور طیب ماہرین سے براہ راست چیک کریں۔
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نانا

سینٹ

کینڈی
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تنی بہرتین دوست ،نانا ،سینٹ اور کینڈی ہمیشہ یک طرح اپنے
خوبصورت پڑوس کے قرییب باغ میں خویش سے کھیل رہے ہیں۔

باغ میں کھیلنے کے بعد ،تینوں بہرتین
دوست گھر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔

ہا ہا ہا! میں کویڈ
 19ہوں!!۔

میں پوری دنیا
میں پھیلنے جا
رہا ہوں۔ میں
لوگوں کو بیمار
کروں گا

رک جاو! وہاں
کچھ ہے !!۔
تم کیا ہو ؟ !
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کویڈ :میں کھانیس یا چھینک

ننھی بوند

سے نکلنے والے قطروں یک وجہ سے
میں آساین سے ایک انساین جسم

پھیل سکتا ہوں۔

میں سے دورسے میں داخل ہو
سکتا ہوں۔

رابطہ

کویڈ :میں ہوا میں
ہو سکتا ہوں۔

کویڈ :میں سطح پر بھی ہو سکتا
ہوں اور آپ بغری جانے اپنے جسم یا
اپنے دوستوں تک لے جا سکتے ہیں۔

2

اُڑتا ہُوا

تھکے ہوئے ،رسخ نقطے۔

بخار ،سانس میں کمی اور کھانیس کرنا۔
مریے انساین چسم میں جانے کے
بعد لوگوں کو پتہ چلے گا ۔ ۔ ۔

میں لوگوں کو شدید بیمار کر
سکتا ہوں اور ہسپتال میں
داخل ہونا پڑے گا۔

پیچش
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کویڈ  19نے جو کہا ،اسے سننے کے بعد تینوں بچے ڈر گۓ اور مدد
کے لیے گھر کو بھاگے۔ اچانک ،عجیب و غریب خط ظاہر ہوا!۔

،بچو

آپ کو ہسپتال جانا پڑے گا اور

ہمیں مدد چاہیے!

عالج ڈھونڈنا پڑے گا۔

پھر ہمیں کیا کرنا چاہئیے؟ کوویڈ 19

!!!PUFFF
ہاے بچو! میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

ہر جگہ ہے

آپ کو ماسک ،صابن اور الکحل جیل یک رضورت
ہے۔ ان چزیوں کے ساتھ ،آپ کوویڈ  19سے محفوظ

اگر اس شہر کو بچانے اور عالج
ہمیں
جانا چاہیے!
!! می
ں تیار ہوں

رہیں گے۔

حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ
 ...ہے

یاد رکھیں! اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کیا ہے تو
اپین آنکھوں ،منہ اور ناک کو مت چھوئیں۔ جب آپ گھر

تینوں بچوں نے سیٹ ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔

سے باہر ہوں تو آپ کو ایک دورسے سے کم از کم  1میرٹ
کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سماجی دوری یک مشق بھی کرین
ہویگ۔
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چلتے ہوئے دو دن سے زیادہ ہو چکے
ہیں ،اور انہیں آرام کرنے یک رضورت ہے۔

یہ ایک خایل گھر ہے۔

ہم وہاں جا کر کچھ آرام کر

کیا ہم آرام کر لیں؟ میں بہت

سکتے ہیں۔

زیادہ تھک گیا ہوں۔

،جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں

یہ تینوں اپنے ہاتھوں کو صابن سے احتیاط

کچھ دنوں بعد ،کویڈ 19پورے قصبے میں پھیل گیا ۔

سے دھوتے ہیں جیسا کہ خط نے تجویز کیا تھا۔
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جیسا کہ وہ کویڈ  19میں گھرے ہوے
تھے  ،انھوں نے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا۔
کوویڈ -19آرہا ہے ،کیا ہمیں گھر چھوڑنا چاہئیے؟
مجھے لگتا ہے کہ ہم کم از
کم  14دن خود کو قرنطینہ

تنی چار دن گزر ے ،وہ روزمرہ یک مرصوفیات یاد کرنے لگے

میں رکھیں کیونکہ ہم کوویڈ -19لے جا

اور انھیں جسم میں عجیب سا محصوص ہونے لگا۔
زندیگ دوبارہ معمول پر کب آسکیت ہے؟
میں بہت پریشان ہوں اور ہر چزی سے
تھکا ہوا ہوں۔

سکتے ہیں ،اور باہر جانا بہت خطرناک ہے۔

آپ کیسا محسوس کر

ام۔ ۔ ۔ وہ دکھی نظر آنے لگے ،بھوک

رہے ہیں؟

نہیں لگ رہی تھی ،اور کبھی کبھی
انھیں نیند نہیں آیت۔ مجھے ان کے

ا

ح
ساسا
ت جاننا
چ
اہیں۔

میں ڈرتا ہوں۔ ہم گھر
کب واپس جا سکتے
ہیں؟
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ہاں ،مریے پاس ہے!
مجھے ڈرائنگ اور گانا
پسند ہے۔

پرسکون رہیں ،ہم یہاں ایک دورسے کے لیے

آپ یک کویی اییس مرصوفیات ہیں جو

ہیں۔ ایسا محسوس کرنا عام بات ہے اور اگر

آپ کو بہت اچھی لگیت ہیں؟ کچھ ایسا

آپ اداس ہو رہے ہیں تو ،یہ بھی ٹھیک ہے۔

جس سے آپ خوش ہو سکیں؟

!اوہ ٹھیک ہے
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دیکھو؟ ہم وہ کر کے جو ہم پسند کرتے ہیں
ہمیشہ یک طرح خوش رہ سکتے ہیں ،حاالنکہ
ہم رصف اس گھر میں رہ رہے ہیں۔
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جیسے ہی اس نے کتاب کھویل  ،اچانک ان کے

ایک دن ،نانا کو ایک کتاب ملی

والدین ظاہر ہوے !۔
میں آپ کو یاد
!کرتا/کریت ہوں

جب وہ کمرے میں گھوم رہی تھی

میں آپ کو یاد
!کرتا/کریت ہوں
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ہمیں آپ پر فخر ہے اور
آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔
!آپ لوگ اپنے جذبات کو اچھی طرح سنبھال رہے ہیں

اس سے پہلے کے وقت ختم ہوتا ،والدین نے

چوداں دنوں بعد ،جب وہ سییٹ ہسپتال جا رہے تھے تو ان پر ایسا

انھیں ایک تحفہ دیا۔

مہمان ظاہر ہوا جس یک انھیں توقع نہیں تھی۔

میں آپ کہاں

آپ کے خیال
جا رہے ہیں؟

یہ محبت اور دیکھ بھال کرنے واال چھوٹا بھالو ہے ،یہ آپ کو ذہین طور پر مدد دے
گا۔ لیکن چھوٹے بھالو یک طاقت تب کام آئے یگ جب آپ ایک دورسے کا ساتھ دیں گے۔
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ہمیں خط مال تھا یہ کہتے ہوئے

جلدی کرو! یہ

کہ یہاں عالج فراہم کیا جاتا ہے۔

!وہاں ہے

کیا آپ کے پاس یہ ہے؟

بچوں نے کویڈ ۔  19سے بچنے کا انتظام کیا

ہم آپ کو ویکسنی دے سکتے ہیں۔ تاہم ،آپ کے جسم میں قوت

اورحفاظت سے سییٹ ہسپتال پہنچ پاۓ۔

مدافعت پیدا ہونے سے پہلے آپ پھر بھی انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اپین اور دورسوں یک حفاظت کے لیے ،آپ کو پھر بھی ماسک پہننا ہوگا ،اپنے
ہاتھوں کو مسلسل صاف کرنا ہوگا ،اور سماجی فاصلے پر عمل کرنا ہوگا۔

تینوں کو ڈاکرٹ نے ویکسنی دے دی ہے۔

اب ان کے پاس ڈھال یک ایک تہہ ہے۔ ڈاکرٹتینوں
بچوں کو ان کے آبایئ شہر واپس جاتے ہوئے ویکسنی
کا ایک بیگ بھی فراہم کرتا ہے۔
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کوویڈ-19ننھی بوندوں ،رابطے اور ہوا سے پھیل سکتا ہے۔ یہ لوگوں پر جسماین اور نفسیایت اثرات پیدا کر سکتا ہے۔
سماجی فاصلہ رکھنا ،ماسک پہننا ،اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ،کھانستے اور چھینکتے وقت اپنے منہ کو ڈھانپنا اور ساتھ ہی ہوا یک
آمد و رفت کو یقیین بنانا کوویڈ -19انفیکشن کو روکنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔
خود کو علیحدہ کرنے کے دوران دباؤ محسوس کرنا ،اداس اور پریشان ہونا معمول ہے۔ تاہم ،وہ کرکے جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں ان
!جذبات کو کم کرنے یک رسگرمیاں ہیں

اگر آپ بہرت محسوس نہیں کر رہے ہیں اور طیب صحت یک خدمات تک رسایئ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مدد
:حاصل کر سکتے ہیں
بینکاک ریفیوجی سنرٹ (یب آر یس) 025125632 :ایکسٹینشن  108دفرتی اوقات میں اور - 0860104117
ایمرجنیس کے لیے؛
)ذو چی ( 080-558-5892انگریزی)( 062-8471388 & 02-328-1161-63 ،تھایئ -

:اگر آپ کو نفسیایت مدد اور تناؤ سے نمٹنے یک رضورت ہو تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں
جیسیوٹ ریفیوجی رسوس (جے آر ایس)- 094-371-7834 ,062-540-5456 ,084-427-4136 :
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رابطہ
پتہ 151/1111 :بان کالنگ موانگ ،الڈفراو روڈ ،چانکسم ،چتوچک ،بنکاک 10900
: thailand@asylumaccess.orgٹیلی فون 5228 2513 +66:ای میل
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