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https://www.drc.org.rs/ 
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قومی چهڻياں:
۲،۱ جنوری – نيا سال• 
۱۶،۱۵ فروری – سربيا کا قومی دن • 
۲،۱ مئی – مزدوروں کا عالمی دن  • 
۱۱ نومبر- پہلی جنگ عظيم کے اختتام کا دن• 

مذہبی چهڻياں:
۷ جنوری – مشرقی کليسا ميں کرسمس کا پہال دن• 
ايسڻر کی چهڻياں – جمعہ اور ايسڻر کا پہال اور دوسرا دن• 
مشرقی کليسا کی عيسائی برادری: کرسنا سالوا کا دن  • 
اور •  پہال  کا  اور ايسڻر  کا جمعہ  دن، ايسڻر  پہال  کا  برادری: کرسمس  عيسائی  دوسری  اور  کيتهولک 

دوسرا دن
مسلمان برادری: عيدالفطر کا پہال دن اور عيد البقر کا پہال دن• 
يہودی برادری: يوم کپور کا پہال دن• 

خاص دن جن پر کام اور سکول سے چهڻی نہيں کی جاتی:
۲۷ جنوری – بزرگ ساوا کا دن جو سکولوں ميں منايا جاتا ہے• 
۲۲ اپريل – ہولوکاسٹ، نسل کشی اورفسطائيت کا نشانہ بننے والے لوگوں کی ياد ميں منايا جانے • 

واال دن
۹ مئی – فسطائيت کے خالف فتح کا دن• 
۲۸ جون – ويدوودان• 
۲۱ اکتوبر – دوسری جنگ عظيم کا نشانہ بننے والے سربيا کے لوگوں کی ياد ميں منايا جانے واال دن• 

چهڻياں
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قومی ترانہ:

سربيا کا قومی ترانہ شاعر يووان جورجيويچ نے لکها ہے اور موسيقار داوورين يينکو نے اس کی دهن بنائی ہے:

خدائے منصف مصيبتوں سے جس نے آج تک بچايا ہے ہم کو

سن ہماری آواز اب

اور بچائے رکه ہميشہ کے لئيے ہميں 

 قومی دن: يہ دن ۱۵ فروری کو منايا جاتا ہے 

سياسی سسڻم:

جمہوريت سربيا ميں پارليمانی نظام نافذ ہے۔ حکومت تين حصوں پر مشتمل ہے، قانون سازی کے ادارے، عمليہ 
اور عدليہ کے ادارے۔

 حکومتی ادارے:

عوامی پارليمنٹ نمائنده اداره ہے جو کہ آئين اور قوانين کا ذمہ دار ہے۔ ملک کے صدر کا کام اندرون اور بيرون 
ملک قوم کی نمائنددگی کرنا ہے، اس کے عالوه قوانين کا اعالن کرنا، فوج کی رہبری کرنا وغيره۔ صدر کا 

انتخاب براه راست اليکشن کے ذريعے پانچ سال کے عرصے کے لئيے کيا جاتا ہے۔ 

حکومت کی عمليہ يعنی کابينہ اور وزارتيں وغيره پارليمنٹ کے سامنے جوابده ہيں، اور ملک کی پاليسياں بنانے 
کی ذمہ دار ہيں، يہ قانون کے نفاذ کا کام کرتے ہيں اور پارليمنٹ کےسامنے قوانين پاس کرنے کے لئيے پيش 

کرتے ہيں۔ 

عدليہ خودمختار ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ آئين، قوانين اور عالمی قوانين اور معاہدوں کی روشنی ميں 
اپنے فرائض انجام دے۔ 

             قومی عالمتيں

سربيا کا پرچم     قومی
نشان  
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جمہوريت سربيا وسطی يورپ کا ملک ہے جو کہ بلقان کے خطے ميں واقع ہے اور ۸۸۴۹۹ مربع کلوميڻر 
پر پهيال ہوا ہے۔

عالقائی تقسيم:

جمہوريت سربيا ميں دو خودمختار صوبے واقع ہيں، وايوودينا اور کوسوو۔ خودمختار صوبوں کے عالوه 
مقامی خودمختار انتظاميہ کے ادارے بهی ہيں: بلديہ، شہر اور بلغراد شہر

دارالحکومت:

بلغراد، اس کی آبادی سن ۲۰۱۱ کی مردم شماری کے مطابق ۱۶۵۹۴۴۰ ہے۔

دوسرے اہم شہر:

نووی ساد، نيش، کراگووياتس، نووی پازار، سوبتيتسا، کروشيواتس، ليسکواتس

آب و ہوا:

سربيا کی آب و ہوا معتدل ہے۔

سربيا کی کرنسی:

سربين دينار

سربيا کی قومی زبان:

ہے۔  جاتا  کيا  استعمال  کا  الخط  رسم  دونوں  الطينی  اور  سيريلک  اور  ہے  سربين  زبان  سرکاری  کی  سربيا 
اقليتيوں کو ان عالقوں ميں اپنی قومی زبان اور رسم الخط سرکاری کاموں کے لئيے استعمال کرنے کا حق 

ہے جہاں وه رہتے ہيں۔ 

آبادی:

سربيا کی کل آبادی سن ۲۰۱۱ کی مردم شماری کے مطابق ۷۱۸۶۸۶۲ ہے۔ سربيا ميں آبادی کی اکثريت 
سربين لوگوں پر مشتمل ہے [۸۳ فيصد]، اور پهر مجاری، روما اور بوشنياک قوميت کے لوگ۔ سربيا ميں 
مختلف قوميت کے لوگ رہتے ہيں اور يہاں ۲۱ اقليتيں ہيں۔ آئين اور قانون سب شہريوں کی برابری کا تحفظ 

کرتے ہيں، اور اقليتوں کی حيثيت اور خاص حقوق آئين اور قانون کے تحت آتے ہيں۔ 

مذہب:

تقريبا ۸۴ فيصد آبادی مشرقی کليسا کی پيروی کرنے والے عيسائی ہيں، ۵ فيصد کيتهولک عيسائی اور ۳ 
فيصد مسلمان ہيں۔

 جمہوريت سربيا کے بارے ميں بنيادی معلومات
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نسوانی ختنہ
جمہوريت سربيا ميں لڑکيوں کا ختنہ کرنا جرم ہے اور قانون کی نظر ميں اس کو شديد جسمانی زيادتی سمجها 

جاتا جس کی سزا جيل ہے۔

گهريلو تشدد 
اگر آپ کے گهر ميں کوئی فرد دوسرے افراد کے ساته کسی طرح کی زيادتی کرتا ہے، ان کی بے عزتی 
کرتا ہے، مارتا پيڻتا ہے، جنسی تعلقات پر مجبور کرتا ہے، آنے جانے پر پابندی لگا رہا ہے، دهمکياں ديتا 
ہے، کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، يا ان کو ان کی مرضی سے کام کرنے سے روک رہا ہے، يا کسی اور 
طرح سے دوسرے فرد کے حقوق کو زبردستی سلب کر رہا ہے تو ايسے شخص کو قانون سزا دے سکتا 

ہے۔ قانون کے مطابق ہر فرد کو گهريلو تشدد سے تحفظ کا حق ہے۔

اگر آپ گهريلو تشدد کی اطالع دينا چاہتے ہيں تو مندرجہ ذيل ايس او ايس ہاٹ الئن پر مفت کال کر سکتے 
ہيں:

0800100007

آوتومنی عورت سينڻر

https://www.womenngo.org.rs/
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شادی 
 قانونی طور پر دو قسم کے تعلق کو تسليم کيا جاتا ہے، مرد اور عورت کے درميان ازدواجی رشتہ اور مرد
 اور عورت کے درميان غير ازدواجی رشتہ۔ جمہوريت سربيا ميں لوگ زياده تر بلوغت کی عمر کے بعد
 شادی کرتے ہيں۔ کم کم ايسا بهی ہوتا ہے کہ اڻهاره سال سے کم عمر کے افراد جن کی عمر ۱۶ سال ہے
 شادی کريں اگر عدالت اس کی اجازت دے اور يہ فيصلہ کرے کہ بچہ/بچی جسمانی اور ذہنی طور پر ايسے
 رشتے کو نبهانے کی اہليت رکهتے ہيں۔ دو قسم کے رشتوں کو قانونی طور پر تسليم کيا جاتا ہے، مرد اور

 عورت کے درميان باقاعده شادی کے بعد ساته رہنا يا پهر شادی کے بغير ساته رہنا۔

 شادی مرد اور عورت کے درميان ايک ايسا رشتہ ہے جس پر قانون الگو ہوتا ہے اور يہ رشتہ صرف دونوں
 کی رضامندی سے قائم کيا جا سکتا ہے۔ سربيا ميں اس رشتے ميں مرد اور عورت برابر ہيں اور شادی کرنا،

اس کی مدت اور اس کا اختتام سب اس برابری کی بنياد پر منحصر ہے۔

 وه افراد جن کا آپس ميں خون کا رشتہ ہے ايکدوسرے سے شادی نہيں کر سکتے۔ اگر شادی مرد اور عورت
 دونوں کی رضامندی سے  نہيں ہوئی تو اس کی کوئی قانونی حيثيت نہيں۔ شادی اس صورت ميں بهی نہيں
 مانی جاتی اگر قانون کے مطابق حکومت کے متعين کرده افسر کی موجودگی ميں نہيں ہوئی۔ قانون دو طرح
 کے رشتوں کو تسليم کرتا ہے، شادی جو کہ افسر کی موجودگی ميں کی گئی ہے اور شادی کے بغير ساته
 رہنا، دونوں رشتے قانون کے سامنے برابر ہيں۔ عورت کا حق بنتا ہے کہ وه فيصلہ کرے کہ ماں بننا چاہتی

 ہے يا نہيں۔

 سربيا ميں الگو قوانين کے مطابق وه شادی جو کہ مذہب کی بنياد پر سرکاری مذہبی افسر کی موجودگی ميں
 کی جائے اس کو روايتی شادی سمجها جاتا ہے مگر حکومت کے لئيے اس شادی کی کوئی قانونی حيثيت نہيں۔

 صرف ايک شادی
 جمہوريت سربيا ميں صرف ايک شادی کی اجازت ہے۔ ايک وقت ميں صرف ايک مرد اور ايک عورت کے

 درميان شادی ممکن ہے۔
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بلوغت کی عمر
سربيا ميں بلوغت کی عمر ۱۸ سال ہے مگر ايسے حقوق بهی ہيں جو کہ اس عمر سے پہلے حاصل کئيے 

جا سکتے ہيں: 

۱۶  سال کی عمر پوری ہونے پر بچے/بچی کے لئيے ممکن ہے:
شادی کرنا، ايسا صرف عدالت کی اجازت سے ممکن ہے• 
باپ ہونے يا نہ ہونے کی تصديق کرنا• 
موڻربائيک کا الئسينس بنوانا• 

۱۵ سال کی عمر پوری ہونے پر بچے/بچی کے لئيے ممکن ہے کہ:
نوکری کرے اور اپنے کمائے ہوئے پيسوں يا دوسری ملکيت کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے• 
اگر والدين کے درميان طالق ہو جائے تو فيصلہ کرے کہ کس کے ساته رہنا ہے اگر اس ميں فيصلے کی صالحيت ہے• 
اگر والدين کے ساته رہائش نہيں تو ان کے ساته  ذاتی تعلقات رکهنے يا نہ رکهنے کے بارے ميں فيصلہ کرنا اگر اس • 

ميں فيصلے کی صالحيت ہے
ميڈيکل کاروائی جيسا کہ آپريشن وغيره کے لئيے رضامندی دينا اگر اس ميں فيصلے کی صالحيت ہے• 
اپنی مرضی کے سيکنڈری سکول ميں داخلہ لينا اگر اس ميں فيصلے کی صالحيت ہے• 

 اڻهاره سال سے کم عمر افراد اور نوکری
اڻهاره سال سے کم عمر افراد کے لئيے نوکری کرنا ممکن ہے مگر اس کے لئيے والدين، بچے کو گود لينے 
والے والدين يا نگران سے اجازت نامے کے کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام ايسا نہيں ہونا چاہيے کہ اس 
سے بچے/بچی کی صحت، تعليم اور اخالق پر برا اثر پڑے، يا کام قانون کے خالف ہو۔ اڻهاره سال سے کم 
عمر افراد صرف اسی صورت ميں نوکری کر سکتے ہيں اگر صحت عامہ کا خاص اداره جو ان معامالت کا 
ذمہ دار ہے اس بات کی تصديق کرے کہ بچہ/بچی وه کام کرنے کی اہليت رکهنے ہيں جس کے لئيے نوکری 

دی جا رہی ہے اور يہ کام ان کی صحت پراثرانداز نہيں ہوگا۔  

 سربيا کی سماجی اور تہذيبی زندگی
 کی خصوصيات
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چونکہ خاندان سے مالپ ايک پيچيده کاروائی ہے اس کے بارے ميں معلومات آپ کو اپنے افسر انضمام 
سے مل سکتی ہيں۔ 

 ۱۰۔ خاندان سے مالپ
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پيتکوسکی صاحب کو يہ ديکه کر بہت حيرت ہوئی کہ مواحب سربين زبان خوب اچهی طرح بول سکتا تها، 
اگرچہ يہ مالزمت کی شرط نہيں تهی کيونکہ کمپيوڻر کے کام ميں کمپيوڻر پروگرام کی زبان اور انگريزی 

زبان کا استعمال کيا جاتا ہے۔ 

«يہ ميری خوش قسمتی ہے کہ ميں پروگرامر ہوں،» مواحب کہتا ہے « ميں جانتا ہوں کہ دوسرے تعليم يافتہ 
مہاجرين ہيں جيسا کہ ڈاکڻر يا وکيل، مگر ان کو زبان سيکهنے کی ضرورت ہے اور مزيد قابليت حاصل 

کرنے کی بهی۔ ميرے پاس کچه نہيں تها مگر ميں کسی کی مدد کے بغير اپنے لئيے کما سکتا ہوں۔»

سربين زبان اچهی طرح جاننے کی وجہ يہ ہے کہ اتفاق سے اس کی مالقات ايک خوبصورت عورت سے 
ہوئی جو پارک ميں اپنی دو سالہ کتيا کو سير کروانے نکلی تهی۔

«سردی تهی اور ميں لولو کو سير کروانے نکلی تهی، « چونتيس سالہ ايدا بتاتی ہے جو کہ کوسڻيوم ڈيزائين 
اور مصوری کا کام کرتی ہے اور اس وقت دفتر سے واپسی کے بعد مواحب کے ساته آرام کر رہی ہے۔ « 
جب ہم ملے تو پهر الگ نہ ہو سکے۔ ہميں لگا کہ ہم ايکدوسرے کو ہميشہ سے جانتے تهے۔ ہم نے تاريخ کے 

بارے ميں بہت باتيں کيں اور بهی بہت سے موضاعات کے بارے ميں۔»

«آپ جانتے ہيں کہ کيسا محسوس ہوتا ہے،» مواحب نے کہا، « ايک مرتبہ کافی پر جانے کے بعد احساس 
ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساته روزانہ کافی پر جانا چاہيں گے۔»

انہوں نے بلديہ کے دفتر ميں شادی کی اور اس کے بعد جامعہ مسجد ميں ايک تقريب ہوئی۔ سريا ميں رہنے 
والے مواحب کے گهر والے اس کی شادی ميں شرکت نہ کر سکے اور وه اب تک ايدا سے نہيں ملے۔ اس 
کو اميد ہے کہ جب اس کو سفر کے کاغذات مل جائيں گے تو وه ايدا کے ساته لبنان جا کر اپنے گهر والوں 

سے مل سکے گا۔ 

ان کی محبت کا آغاز تو فورا ہی ہو گيا مگر بلے فيدل اور کتيا لولو شروع ميں دوست نہيں تهے۔ بلکہ شروع 
ميں تو انہيں اپنے اپنے پالتو جانوروں کو مختلف گهروں ميں رکهنا پڑا۔ 

اب وه ايک بڑے سے کرائے کے فليٹ ميں رہتے ہيں جس ميں ہر طرف ايدا کے فن پارے سجے نظر آتے 
ہيں۔ لولو کے چه بچے ہوئے ہيں اور زياده تر فيدل ان سے دور باته روم ميں اپنے ڈبے ميں رہتا ہے۔ 

کتيا اور بال ايکدوسرے کے پيچهے بهاگتے اور کهيلتے ہيں۔ «اب يہ بالکل ڻهيک ہيں،» مواحب کہتا تها، 
« فيدل کو احساس ہو گيا تها کہ لولو کے بچے ہونے والے ہيں اور وه اس کا بہت خيال رکهنے لگا تها۔»
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مواحب نے سربيا آنے کے جلد بعد ہی پناه کی عرضی دے دی۔ «ميں نہيں جانتا تها ايسا کروں يا نہ کيونکہ 
مجهے ڈر تها کہ مجهے سينڻر ميں جانا پڑے گا،» اس نے بتايا۔ وکيلوں نے اس کو سمجهايا کہ چونکہ اس 
کے پاس نوکری ہے اور انڻرنيٹ کے ذريعے وه اب بهی جاپانی کپمنی کے لئيے کام کر رہا ہے اور ڻيکس 
بهی ديتا ہے، وه خود انتخاب کر سکتا ہے کہ اس کی رہائش کہاں ہو گی۔ اس کے پاس اتنے پيسے تهے کہ 

وه اپنے لئيے بلغراد ميں فليٹ کا کرايہ ادا کر سکے۔ 

نوکری  ميں  بلغراد  دارلحکومت  کے  سربيا  وه  کہ  گيا  ہو  ممکن  لئيے  کے  اس  تو  گئی  مل  پناه  کو  اس  جب 
ڈهونڈے۔ اب وه اپس انرجی کے لئيے کام کرتا ہے جو کہ ايک عالمی کمپنی ہے اور بجلی مہيا کرنے ميں 
ڈيجيڻل ڻيکنالوجی استعمال کرتی ہے۔ اس کو اس کمپنی ميں کام کرتے ہوئے ۴ ماه ہو گئے ہيں اور اس کی 

قابليت کی وجہ سے اس کو بہت اچهی تنخواه ملتی ہے۔ 

«ہم نے ہميشہ کی طرح نوکری کا اشتہار ديا تها، « اپس انرجی سربيا کا مينيجر ايوان پيتکوسکی کہتا ہے، 
«ہم نے تقريبا بيس اميدواروں کے بارے ميں غور کيا۔ چار افراد دوسروں سے بہتر تهے اور ان ميں سے 
ہم نے مواحب کا انتخاب کيا۔ اس کی قابليت اور اس کا سابقہ تجربہ ايسا تها کہ وه سب سے بہتر تها۔ ہم نے 
ديکها کہ وه نئی چيزيں جلد سيکه ليتا ہے اور ہماری ڻيم کا اچها رکن ثابت ہو گا۔ اس سے کوئی فرق نہيں 

پڑتا تها کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے۔ اس کا انتخاب صرف ميرٹ پر ہوا»۔

 © UNHCR                                                                                                                                 مواهب وإيدا في منزلهما
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مواحب سرائی، سريا سے آنے والے مہاجر، نے اپنے علم و ہنر کو استعمال کيا اور اپنے دل کی آواز بهی 
سنی اور سربيا ميں اس کو اپنی سچی محبت مل گئی۔ اپنے لمبے سفر کے دوران وه مستقل کام کرتا رہا اور 
سربيا ميں اس کو ايک مقامی کمپنی ميں اچهی نوکری مل گئی۔ اس نے سربيا ميں ايک مصوره سے شادی کر 
لی جو کہ اس کی آئيڈيل عورت ہے۔ اس کے بلے کی بهی جو وه اپنے ساته اليا تها سربيا ميں اس کی بيوی 

کی پالتو کتيا کے ساته دوستی ہو گئی ہے اور سب گهر ميں خوش باش رہتے ہيں۔ 

«ميں جانتا ہوں کہ ميں خوش قسمت ہوں،»  اکتيس سالہ مواحب کہتا ہے۔ اس کو احساس ہے کہ مہاجرين کا 
ان کے نئے ماحول ميں انضمام اتنا آسان نہيں ہوتا۔ سوچ سمجه کر کام کرنے سے اور سچی محبت کی بدولت 

اس کو ايسی کاميابی ملی جو کم لوگوں کو ملتی ہے۔

مواحب نے ۲۰۱۲ ميں جنگ کی وجہ سے اليپو شہر چهوڑا۔ وه اليپو يونيورسڻی ميں کمپيوڻر سائنس پڑهتا 
تها اور سفر کے دوران زندگی گزارنے کے لئيے محفوظ جگہ اور مالزمت ڈهونڈتے ہوئے اس کی يہ تعليم 
اس کے بہت کام آئی۔ اس نے ترکی ميں ۱۸ مہينے گزارے اور اس دوران وه خاکروب کا کام کرنے کو بهی 
تيار تها مگر اس کی نوبت نہ آئی۔ اس نے انڻرنيٹ پر ايک جاپانی کپمنی کے لئيے کام کرنا شروع کيا کہ 

اپنے بل ادا کر سکے۔

مگر وه استنبول ميں خوش نہيں تها۔ کوئی چيز اس کو سربيا کی طرف کهينچ رہی تهی۔ «ترکی ميں ميری 
مالقات سربيا کے چند سياحوں سے ہوئی،» اس نے بتايا، « ميرا وقت ان کے ساته بہت خوشگوار گزرا۔ 
ہمارے خياالت ايک جيسے تهے۔ زندگی کی چهوڻی چهوڻی خوشيوں ميں ہميں مزا ملتا تها اور کسی کو بہت 

زياده پيسے کمانے کا جنون نہيں تها۔»

اس نے دو مرتبہ سربيا کے سيروتفريح کے ويزے کے لئيے درخواست دی اور دوسری بار اس کو ويزا مل 
گيا۔ اب مسئلہ صرف يہ تها کہ اپنے بلے فيدل کے ساته کيا کرے جو کہ استنبول ميں اس کے ساته رہنے 

والے لوگ اس کے پاس چهوڑ گئے تهے۔ 

«ہو سکتا ہے کو وه لوگ جن کے پاس پالتو جانور نہيں ان کو يہ بات مزاحيہ لگے مگر جانور کو پالنا ايک 
ذمہ داری ہے۔ جيسے بچے پالنا۔»

اگر وه اکيال سفر کر رہا ہوتا تو اس کے لئيے سفر کرنے کا سب سے سستا راستہ يونان سے ہوتے ہوئے 
سمندر کا تها۔ «اس سفر کے لئيے مجهے صرف بيگ کی ضرورت ہوتی، مگر ميں فيدل کو چهوڑ کر نہيں 
آ سکتا تها»۔ يوں اس نے اپنے سفيد رنگ کے بلے کو پالتو جانوروں کے ڈبے ميں ڈاال اور سربيا کے ليئے 

ہوائی جہاز کا ڻکٹ خريد ليا۔ بال اب سات سال کا ہو چکا ہے۔

«جانور کو دوسرے ملک لے جانا آسان ہے،» وه کہتا ہے، «جانوروں کے ڈاکڻر کے پاس گئے، انجکشن 
لگوائے، کاغذ ليا اور بس۔ مگر لوگوں کے لئيے يہ کام بہت مشکل ہے۔» 

 عقلمندی سے اڻهائے اقدام اور سچی محبت کی بدولت
سريا سے آيا مہاجر سربيا ميں کامياب ہوا
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رجسڻريشن کے لئيے ضروری بنيادی کاغذات
کام کے ذاتی اجازت نامے کے اجرا کی درخواست . ۱
غيرملکی پاسپورٹ يا شناختی کارڈ اگر موجود ہے، اس کی فوڻوکاپی درخواست کے ساته دی جاتی ہے اور اصل . ۲

بعد ميں پيش کی جاتی ہے
غير ملکی شخص کا مستقل يا عارضی رہائش کا اجازت نامہ، اس کی فوڻو کاپی درخواست کے ساته دی جاتی . ۳

ہے اور اصل بعد ميں پيش کی جاتی ہے
انتظاميہ ڻيکس کی ادائيگی کی رسيد. ٤
غيرملکی فرد کی ملک ميں حيثيت کی تصديق کا کاغذ اگر وه مہاجر ہے يا پهر اس کی کوئی اور خاص حيثيت . ٥

ہے۔ 
تعليمی کاغذات جن کی توثيق ہو چکی ہے، اگر ايسے کاغذات موجود ہيں. ٦

رجسڻريشن کے بعد آپ کو انڻرويو کے لئيے باليا جائے گا جس ميں عملے کے مشاور آپ کو آپ کے حقوق 
و فرائض، عملے کے کام اور مالزمت کے حصول کے بارے ميں معلومات ديں گے۔ آپ کے لئيے ضروری 

ہے کہ ہر تين ماه بعد اپنے مشاور سے متعين کرده وقت پر مليں۔ 

عملہ برائے حصول مالزمت مختلف قسم کے ری کواليفيکيشن کورسز کا انتظام بهی کرتا ہے جو کہ آپ کے 
لئيے اس صورت ميں فائده مند ثابت ہو سکتے ہيں جب آپ نے ابهی تعليمی کاغذات کی سربيا ميں توثيق نہ 
کروائی ہو يا توثيق ممکن نہ ہو يا آپ چاہتے ہوں کہ کوئی نيا کام کرنا سيکهيں تاکہ آپ کو نوکری ملنے ميں 

آسانی ہو سکے۔ 

© UNHCR               افسانہ جيرم مارکيٹ ميں اپنے فن پاروں کی نمائش کر رہی ہے                                      
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مالزمت کا نظام
سربيا ميں کام کرنے کے لئيے آپ کو کام کے ذاتی اجازت نامے کی ضرورت ہے جس کے ذريعے آپ 
کے لئيے کام کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ يہ اجازت نامہ وه فرد نہيں ديتا جو کہ آپ کو مالزمت ديتا ہے بلکہ آپ 
اپنے لئيے يہ اجازت نامہ ليتے ہيں اور اس کی مدت اتنی ہی ہوتی ہے جس کے لئيے آپ کو پناه دی گئی ہے 

اوراس کی مدت بڑهائی جا سکتی ہے۔  

اجازت نامہ حاصل کرنے لئيے ضروری ہے کہ آُپ قومی عملہ برائے حصول مالزمت ميں درخواست ديں 
اور درخواست کے ساته پناه کی عرضی منظور ہونے کے بعد ملنے والے شناختی کارڈ کی کاپی اور ذاتی 

شناختی نمبر برائے غيرملکی افراد کی کاپی بهی پيش کريں۔

کام کے ذاتی اجازت نامے کا اجرا مفت نہيں۔ اگر آپ کی مالی حالت اچهی نہيں تو اپنے وکيل يا افسر 
انضمام سے رابطہ کريں اور ديکهيں کہ آپ کو کس طرح اجازت نامے کے لئيے انتظامی ڻيکس سے 

مستثنی قرارديا جا سکتا ہے۔

 قومی عملہ برائے حصول مالزمت 
قومی عملہ برائے حصول مالزمت ايک ايسا اداره ہے جس کا کام سربيا کے شہريوں اور غيرملکی افراد کے 
لئيے مالزمت کے مواقع تالش کرنا ہے اور اس ادارے کے دفتر سربيا کے ہر شہر اور بلديہ ميں ہيں۔ يہ 
عملہ ان کو جو کہ مالزمين کی تالش ميں ہوں بيروزگار افراد کے ساته رابطے ميں مدد کرتا ہے۔ اس عملے 

سے مدد حاصل کرنے کے لئيے آپ کو چاہيے کہ آپ ان کے پاس رجسڻر ہو جائيں۔

رجسڻر ہونے کے لئيے اپنے مستقل يا عارضی رہائش کی جگہ پر عملے کے دفتر ميں جانا ضروری ہوتا 
ہے۔

 ۹۔ کام اور نوکری
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اعلی تعليم
اعلی تعليم حکومتی اور پرائيويٹ اعلی تعليم کے اداروں ميں حاصل کی جاتی ہے جن ميں يونيورسڻی کے 
تحت کئی کالج، اکيڈيميز اور پيشہ وارانہ تعليم کے اعلی ادارے آتے ہيں۔ اعلی تعليم کے ادارے ميں داخلے 
کے لئيے داخلے کا امتحان پاس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ايک تعليمی سال يکم اکتوبر سے شروع 

ہو کر اگلے سال ۳۰ ستمبر تک جاری رہتا ہے۔

 داخلے کے بارے ميں مزيد تفصيالت آپ کو وزارت تعليم کی ويب سائٹ، ہر کالج کی الگ ويب سائٹ پر 
اور آپ کے افسر انضمام کے پاس مل سکتی ہيں۔

اگر آپ بالغ اور ناخوانده ہيں تو آپ کے لِئيے ممکن ہے کہ آپ بالغ افراد کی خواندگی کے تعليمی پروگرام 
ميں شامل ہو جائيں۔ اس بارے ميں مزيد معلومات کے لئيے کوميساريات کے افسر انضمام سے رابطہ کريں۔

سابقہ تعليمی سرڻيفيکيٹ کی توثيق
کسی دوسرے ملک ميں حاصل کی جانے والی تعليم کے سرڻيفيکيٹ کی توثيق کی کاروائی ہر ملک کے 

لئيے فرق ہے۔ 

اينيک/ناريک سينڻر کواليفيکيشن ايجنسی کا حصہ ہے جو کہ دوسرے ملکوں کے ڈپلوموں کی توثيق کا کام 
کرتا ہے۔ اگريہ کاروائی  کسی متعلقہ عالمی معاہدے کے مطابق کرنا ضروری نہ ہو تو سربيا کے قوانين 

کے مطابق کی جاتی ہے۔

  توثيق کے لئيے تعليمی کاغذات اينيک/ناريک سينڻر اور کواليفيکيشن ايجنسی کے دفتر ميں جمع کروائے 
جاتے ہيں جس کا پتہ ہے، مائکے ييوروسيمے ۵۱۔ 

ڻيليفون پر معلومات حاصل کرنے کے اوقات: پير سے جمہ تک، باره بجے سے دو بجے تک۔ 

ڻيليفون نمبر: 0117455724 

emina.najdanovic@azk.gov.rs :ای ميل

   ابتدائی اور سيکنڈری تعليم کی توثيق، ڻيليفون: 0117455724

 ،0113345746 ڻيليفون:  توثيق،  کی  کاغذات  کے  تعليم  اعلی  کے  غيرملک  لئيے  کے  مالزمت    
0117455723

 

اپنے ملک ميں جو تعليم آپ نے حاصل کی اس کے کاغذات کی توثيق کے اخراجات کوميساريات برائے 
مہاجرين و نقل مکانی ادا کرتا ہے۔  
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مسئلہ يہ تها کہ تقريبا ۳۰ فيصد مہاجر بچے اپنے ملکوں ميں کبهی سکول نہيں گئے تهے اور اپنی مادری زبان 
بهی لکهنا اور پڑهنا نہيں جانتے تهے۔ بہت سے بچوں نے پہلی بار لکهنا پڑهنا سربين زبان ميں سيکها۔ 

« ہمارے پاس ايسے بچے تهے جنہوں نے سربيا تک پہنچنے کے لئيے ۵۰۰۰ کيلوميڻر کا سفر کيا تها،» چيرچ 
صاحب نے کہا، « مگر ان کو جغرافيے کے بارے ميں کچه پتہ نہيں تها»۔ نوبالغ بچوں کے لئيے اچها ماحول 
پيدا کرنے کے لئيے کہ ان کو برا نہ لگے، ان کو چهوڻے بچوں کے ساته کالس روم ميں نہ بڻهايا گيا بلکہ ان 

کے ہم عمر بچوں کے ساته ، اور اساتذه نے ان کے ساته انفرادی طور پر بہت محنت سے کام کيا۔ 

فراش اور اسدی کے لئيے مسئلہ يہ نہيں تها کہ وه ناخوانده تهے۔ شروع ميں ان کی مايوسی اور نااميدی کی 
حالت نے ان کے لئيے پڑهائی پر توجہ دينے ميں مشکل پيدا کی۔ دونوں کی کوشش تهی کہ مغربی يورپ تک 

پہنچ سکيں مگر ايک کو کروشيا اور ايک کو ہنگری سے زبردستی واپس بهيج ديا گيا تها۔ 

«ميں بہت اداس، پريشان اور تهکا ہوا تها،» فراش نے کہا۔

«ميری حالت اچهی نہيں تهی، ميں بہت ناخوش تها،» اسدی نے بتايا۔

اسدی کے گهر والے جرمنی ميں رہتے ہيں اور اس کو اميد ہے کہ ايک دن ضرور ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ 
مگر اپنے اساتذه کی محنت اور کوششوں کو ديکهتے ہوئے فراش نے سربيا ميں پناه کی عرضی دے دی اور 

اس کو اميد ہے کہ وه بلغراد ميں رہے گا۔ 

فراش کا تعلق کابل سے ہے جہاں اس کا باپ پوليس ميں افسر تها۔ اس وجہ سے اس کے سارے خاندان کو طالبان 
سے دهمکياں مل رہی تهيں۔ وه سربيا ميں دو سال پہلے پہنچا اور يہاں تک پہنچنے کے لئيے اس نے ايران، 

ترکی اور بلغاريہ کا بہت سخت سفر کيا۔ 

«جب ميں نے اس سکول ميں آنا شروع کيا تو مجهے کوئی بات سمجه ميں نہيں آتی تهی۔ پهر مجهے احساس 
ہوا کہ ميرے لئيے اچها ہو گا اگر ميں سربين زبان سيکه لوں۔ ميں نے محنت کرنی شروع کی۔ اب مجهے اس 

کا پهل مال ہے۔ ميں سربين زبان بول اور سمجه سکتا ہوں اور اپنی مدد خود کر سکتا ہوں۔»

يواين ايچ سی آر کی مدد سے چلنے والے پروگرام کے تحت فراش کا ايک نگران مقرر ہے اور وه بچوں کے 
رہائشی سينڻر يووان يووانويچ زمائی ميں رہتا ہے۔ يہ رہائشی سينڻر بلديہ کی سماجی فالحی کے ادارے کے 
ماتحت ہے۔ فراش کی تهوڑی بہت آمدنی بهی ہے کيونکہ وه ايک آڻوسروس ميں کام کرتا ہے اور عرب فاسٹ 
فوڈ کے ريسڻورنٹ ميں بهی۔ اس کو اميد ہے کہ جلد ہی وه ہيرڈريسر سکول ميں داخلہ لے لے گا اور مختلف 

زبانيں بهی سيکهے گا۔

مگر اس کو ڈر ہے کہ اس کی پناه کی عرضی نامنظور نہ ہو جائے اور وه اپنی تعليم جاری نہ رکه سکے۔ «يہ 
فيصلہ دوسرے لوگوں کے ہاته ميں ہے،» وه خوفزده آواز ميں کہتا ہے۔

ليکن اگر وه اپنے لئيے خود فيصلہ کر سکے تو؟ «ميرا فيصلہ صاف ہے،» وه بوال، «ميں بلغراد ميں رہنا چاہتا 
ہوں، سو فيصد»۔

 بچوں کے تحفظ کے لئيے ان کے نام بدل دئيے گئے ہيں۔ 
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UNHCR/Helen Vomak ©والدين کے بغير سفر کرنے والے بچے برانکو پيشيچ پرائمری سکول ميں جرافيعہ پڑه رہے ہيں

برانکو پيشيچ سکول ميں اساتذه نے اپنی گرميوں کی چهڻيوں کے دوران وقت نکاال کہ مل کر اسباق کو مہاجر 
بچوں کی ضروريات کے مطابق بدليں، ان بچوں ميں اکثريت افغانستان سے آنے والوں کی ہے جو والدين کے 
بغير سفر کر رہے ہيں۔ يواين ايچ سی آر نے ان کے لئيے رہائشی سينڻر برائے پناه گزين کرنيچا سے سکول تک 

ڻرانسپورٹ کے لئيے بس فراہم کی۔                                 

صرف  پر  طور  بتايا، «عام  نے  صاحب  چيرچ  تها،»  آتا  نہيں  بهی  لفظ  ايک  کا  زبان  سربين  کو  بچوں  «ان 
سفارتخانوں ميں ڈپلوميڻس کے بچے ايسے ہوتے ہيں۔ اس کے عالوه ہمارے پاس سربين کو غيرملکی زبان کے 

طور پر سکهانے کے طريقے نہيں تهے۔ ہميں يہ طريقے خود ڈهونڈنے پڑے»۔ 

سکول ميں فارسی اور عربی زبان کے ترجمان ادارے آدرا نے فراہم کئيے جنہوں نے کالس روم ميں کام کرنا 
شروع کيا اور جغرافيے اور تاريخ جيسے مضامين کی پڑهائی کے دوران ترجمہ کيا، اس کے عالوه سربين 

زبان کی مزيد کالسز کا انتظام کيا گيا۔ 

رياضی پڑهانا ذرا آسان تها۔ دوشيزه مارسينيچ جو کہ رياضی پڑهاتی ہيں ان کا کہنا ہے کہ «رياضی کی اپنی 
زبان ہے جو کہ کوئی بهی فرد جس کے پاس تهوڑی بہت تعليم ہو سمجه سکتا ہے۔»
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فراش اور اسدی مغربی يورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تهے مگر سربيا نے ان کو تعليم مکمل کرنے کا 
موقع ديا

لکهاری: ہيلين ووماک اور ميرينا ميلينکوويج، بلغراد
فراش اور اسدی فائنل امتحان دے رہے ہيں۔ «ميں کچه پريشان ہوں مگر ايسا تو ہوتا ہے،» فراش کہتا ہے۔ 

«سب اچها ہے،» اسدی بوال، «مجهے ايک کاغذ مل جائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ ميں تعليم يافتہ ہوں»۔ 
افغانستان سے تعلق رکهنے والے ان دو کمسن پناه کے طلبگاروں کو سربيا نے موقع ديا کہ وه اپنی تعليم 

مکمل کريں۔
ايک سکول نے اس کام ميں خاص کردار ادا کيا اور يہ ہے – برانکو پيشيچ پرائمری سکول – اس سکول نے 

نہ صرف ان دونوں لڑکوں بلکہ سن ۲۰۱۶ سے تقريبا ۳۰۰ مہاجروں اور نقل مکانی کرنے والے کم سن 
افراد کی مدد کی ہے۔ حقيقت يہ ہے کہ اس سکول نے مہاجرين کے انضمام ميں اتنا اہم کام کيا ہے کہ اس کے 

ڈائيريکڻر ناند چيرچ کو اس سال يواين ايچ سی آر کی جانب سے دئيے جانے والے نانسين ايوارڈ کے لئيے 
بهی نامزد کيا گيا ہے۔

«بچوں کے ساته ہونے واال ايک بہت برا واقعہ يہ ہے کہ وه ايسی جگہ رہيں جہاں ان کے کرنے کے لئيے 
کچه نہ ہو، کوئی ايسا کام جو کہ ان کی سوچنے کی صالحيت کو پروان چڑهائے،» ايسا کہتے ہيں چيرچ 

صاحب اور بتاتے ہيں کہ انہوں نے سينڻر برائے پناه گزين ميں رہنے والے بچوں کو کيوں اپنے سکول ميں 
سربيا کے بچوں کے شانہ بشانہ تعليم حاصل کرنے کے لئيے داخلہ دينے کا فيصلہ کيا، « ہميں اس دردناک 

بات کا خوبی سے احساس ہے کہ يہ مہاجر بچے اپنے ممالک کے حاالت کے ذمہ دار نہيں»۔
چيرچ صاحب کو وزارت تعليم کی طرف سے اس کی اجازت ملی کہ وه اپنے سکول ميں يہ کام شروع کريں 
اس بات کو مدنظر رکهتے ہوئے کہ ان کو اور سکول ميں پڑهانے والے سب اساتذه کو ايسے بچوں کو تعليم 
و تربيت فراہم کرنے ميں بہت تجربہ ہے جن کے ساته معاشرے ميں امتيازی سلوک کيا جاتا ہے اور جن ميں 

سربيا کی روما آبادی کے لوگ بهی شامل ہيں۔ برانکو پيشيچ سکول کا بنايا ہوا يہ تعليمی ماڈل اب سربيا کی 
قومی سطح پر بنائی جانے والی ان ہدايات کی بنياد ہے جن کا تعلق مہاجر بچوں کی تعليم سے ہے اور اس کو 

ان دوسرے سکولوں ميں بهی استعمال کيا جا رہا ہيں جہاں مہاجر بچے تعليم حاصل کر رہے ہيں۔ 
سربيا ميں تقريبا ۳۶۰۰ نئے مہاجر، نقل مکانی کرنے والے افراد اور پناه کے طلبگار ره رہے ہيں اور تقريبا 
۴۰۰ بچے سکول جا رہے ہيں۔ « بہت سے مہاجر سوچتے تهے کہ سربيا ميں سے صرف گزر کر آگے جانا 
ہے، مگر سربيا نے سکول کی عمر کے مہاجر بچوں کو سکولوں ميں داخل کيا اور کئی بچوں کی مدد کرنے 

کے کئی نئے طريقے اختيار کئيے»، سربيا ميں اقوام متحده کے اعلی کمشنر برائے مہاجرين کے نمائندے 
ہانس شوڈر نے کہا۔  

 بلغراد کا سکول کمسن مہاجروں کو روشن مستقبل کے
لئيے تيار کر رہا ہے
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پرائمری سکول 
 جمہوريت سربيا ميں ابتدائی يا پرائمری تعليم الزمی ہے اور اس کی مدت آڻه سال ہے۔ والدين کا فرض بنتا
 ہے کہ تعليمی سال کے آغاز پروه بچوں کو چه سال سے ساڑهے سات سال کی عمر ميں سکول ميں داخل

کريں۔ پرائمری تعليم مفت ہے۔

 بچوں کو سکول ميں داخل کرنے کی آخری تاريخ يکم فروری ہے تاکہ بچے يکم ستمبر سے سکول کی پہلی
 جماعت ميں جانا شروع کر سکيں۔ تعليمی سال کا آغاز يکم ستمبر سے ہوتا ہے اور اختتام اس سے اگلے سال

 جون کے مہينے ميں ہوتا ہے۔

 اگر ساڑهے سات سال کی عمر کا بچہ بيماری يا کسی دوسری وجہ سے پہلی جماعت ميں داخل نہيں ہو سکا
 تو وه ڻيسٹ کے بعد پہلی يا کسی اور جماعت ميں داخلہ لے سکتا ہے۔ يہ ڻيسٹ کرنے کے ذمہ دار سکول
 ميں پڑهانے والے اور دوسرے ذمہ دار افراد کرتے ہيں جيسے کہ سکول سائيکولوجسٹ اور ماہر تعليم،
 جو کہ بچوں کی علمی سطح اور ان کی بہتری کو سامنے رکهتے ہوئے يہ فيصلہ کرتے ہيں کہ بچہ کس

جماعت ميں جائے گا۔

 اس بارے ميں تفصيلی معلومات کے لئيے اور يہ جاننے کے لئيے کہ بچوں کو سکول ميں داخل کرتے وقت
 کن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو چاہيے کہ آپ کوميساريات ميں اپنے افسر انضمام يا اپنے وکيل

 سے رابطہ کريں۔

 سيکنڈری سکول
 وه سب بچے جو ابتدائی تعليم مکمل کر ليتے ہيں اور فائنل امتحان پاس کر ليتے ہيں اپنی تعليم سيکنڈری سکول
 ميں جاری رکه سکتے ہيں۔ سربيا ميں سيکنڈری تعليم جمنيزيم سکول، سيکنڈری پيشہ وارانہ سکول اور فنی

تعليم کے سکولوں پر مبنی ہے۔ سيکنڈری تعليم مفت ہے مگر الزمی نہيں۔

 اڻهاره سال سے کم عمر افراد جن کو سربيا ميں پناه ملی ہے اور جو کہ سربيا ميں سکول ميں داخلہ ليتے ہيں
 اگر ان کے پاس اپنے ملک ميں مکمل کی ہوئی تعليم کا کوئی سرڻيفيکيٹ نہ ہو تو وه ايک ڻيسٹ کی بنياد پر

سکول ميں داخل ہوتے ہيں۔ ايک خاص کميڻی اس کام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

 ہر سال مئی کے مہينے ميں سيکنڈری سکولوں ميں داخلہ شروع ہونے کا اعالن کيا جاتا ہے۔ سکول بچوں
 کو ضروری معلومات فراہم کرنے کے لئيے خاص دن مقرر کرتے ہيں۔ اس دوران بچوں کو موقع ملتا ہے
 کہ وه مختلف سکولوں ميں پڑهائے جانے والے مضامين کے بارے ميں زياده جان سکيں۔ سکول ميں داخلے
 کے لئيے ميرٹ لسٹ پرائمری سکول ميں ملنے والے نمبروں اور فائنل امتحان کے نمبروں کی بنياد پر بنائی
 جاتی ہے۔ پرائمری تعليم کو مکمل کرنے کے لئيے يہ فائنل امتحان سب بچے جون کے مہينے ميں ليتے ہيں۔
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 ۸۔ تعليم

اڻهاره سال سے کم عمر اور بالغ افراد جن کو سربيا ميں پناه دی جاتی ہے ان کے نرسری سکول، پرائمری، 
سيکنڈری اور اعلی تعليم کے معاملے ميں ويسے ہی حقوق ہيں جيسے کہ جمہوريت سربيا کے شہريوں کے۔ 

نرسری سکول
 نرسری کی سطح پر سرکاری اور پرائيويٹ ادارے تعليم فراہم کرتے ہيں۔ نرسری سکول ميں بچے ايک سال 
کی عمر سے اس وقت تک جا سکتے ہيں جب تک کہ ان کی ابتدائی تعليم شروع کرنے کی عمر نہ ہو جائے۔ 

پری سکول تعليم [ساڑهے پانچ سال کی عمر سے ساڑهے چه سال کی عمر تک ] سربيا ميں الزمی ہے۔ 

آپ بچوں کو نرسری سکول ميں ان کا نام لکهوا کر سال کے کسی بهی حصے ميں بهيجنا شروع کر سکتے 
ہيں۔ اگر نرسری ميں بچے زياده ہوں تو ايک کميڻی فيصلہ کرتی ہے کہ کونسے بچے نرسری جائيں گے۔ 

بچوں کو نرسری ميں داخل کرواتے وقت آپ مندرجہ ذيل کاغذات ساته الئيں:

بچوں کے ڈاکڻر کا ديا ہوا بچے کی صحت کے بارے ميں سرڻيفيکيٹ. ۱
اگر ماں باپ مالزمت کرتے ہيں تو نوکری کا سرڻيفيکيٹ اور اگر بيروزگار ہيں تو قومی عملہ برائے حصول . ۲

مالزمت کی جانب سے ديا ہوا کاغذ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ والدين بيروزگار ہيں
برته سرڻيفيکيٹ، اس کی فوڻوکاپی بهی دی جا سکتی ہے اور تاريخ اجرا سے فرق نہيں پڑتا يا پهر شناختی کارڈ . ۳

کی کاپی اگر ماں باپ کو سربيا ميں پناه دی گئی ہے

 وه ماں باپ جو سماجی مالی امداد وصول کرتے ہيں ان کو نرسری کے اخراجات ادا کرنے کی ضرورت نہيں
 ہوتی۔ اگر کسی کے تين بچے ہيں تو تيسرے بچے کی نرسری کے اخراجات دينے کی ضرورت نہيں ہوتی۔
 بلديہ کے دفتر سے نرسری کے اخراجات سے مستثنی قراد دئيے جانے کا کاغذ لينے کے لئيے آپ کو چاہيے
  کہ آپ اپنی درخواست کے ساته اپنے سماجی فالحی سينڻر سے ملنے والی مالی امداد کا کاغذ پيش کريں۔



22

الزمی ہيلته انشورنس کی مدد سے مالزمين اور دوسرے شہريوں کو عالج معالجے کی سہولتوں کا حق ملتا 
ہے اور خاص حاالت ميں مالی امداد پر بهی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی فرد بيروزگار ہے اس کے 
بنيادی عالج کے اخراجات کی ذمہ دار حکومت سربيا ہے۔ جب کسی فرد کو نوکری مل جائے تو اس کو 
مالزمت دينے واال فرد يا اداره اور مالزم الزمی ہيلته انشورنس کی رقم ادا کرتے ہيں اور اس طرح لوگ 

اپنے اور اپنے خاندان والوں کے عالج کے اخراجات ادا کرتے ہيں۔ 

اختياری يا اپنی مرضی سے ادا کی جانے والی ہيلته انشورنس اجتماعی يا انفرادی ہو سکتی ہے اور الزمی 
ہيلته انشورنس سے الگ ادا کی جا سکتی ہے۔ اختياری ہيلته انشورنس انفرادی پرائيويٹ انشورنس کے طور 
پر سرکاری اور پرائيويٹ ہسپتالوں ميں استعمال کی جا سکتی ہے اور آپريشن يا شديد بيماری يا بيماری کے 

اثرات کی صورت ميں بهی۔ اس ہيلته انشورنس کے اخراجات لوگ خود اڻهاتے ہيں۔  
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 ۷۔عالج کی سہولت

اگر آپ کو سربيا ميں پناه يا ذيلی پناه مل گئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو سربيا ميں موجود غيرملکی 
افراد کے لئيے عالج معالجے کی سہولتوں کے قوانين کے تحت عالج فراہم کيا جائے۔ غيرملکی افراد کو 
عالج کی سہولت اسی طرح دی جاتی ہے جيسے کہ سربيا کے شہريوں کو۔ سربيا ميں جن افراد کو پناه يا 
ذيلی پناه دی جاتی ہے ان کے عالج کے اخراجات جمہوريت سربيا کے بجٹ ميں سے ادا کئيے جاتے ہيں 

اور عالج معالجے کی سہولتوں پر حقوق کے معامالت کی ٘ذمہ دار وزارِت صحت ہے ۔

جمہوريت سربيا ميں عالج کا سسڻم تين حصوں پر مشتمل ہے، بنيادی، سيکنڈری اور سپيشلسٹ۔ بنيادی سطح 
پر عالج مفت ہے اور سکينڈری اور سپيشلسٹ معالجے کی سہولتيں صرف اس وقت مفت ہوتی ہيں جب بنيادی 

سطح پر ڈاکڻر آپ کو ايسے خاص عالج کے لئيے بهيجے۔ 

آپ کے شناختی کارڈ پر درج آپ کی رہائش کے عالقے کے مطابق يہ ديکها جاتا ہے کہ کونسا سرکاری 
بنيادی ہيلته سينڻر آپ اور آپ کے خاندان کو عالج فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ يا آپ کے گهر والوں 
ميں سے کسی کو عالج کی ضرورت ہے تو آپ کو چاہيے کہ آپ اپنے بنيادی ہيلته سينڻر سے رابطہ کريں۔ 
ضرورت پڑنے پر ڈاکڻر آپ کو دوسرے ہسپتال ميں بهيج سکتے ہيں۔ ايمرجنسی کی صورت ميں آپ ۱۹٤ 

پر ايمبيولينس بال سکتے ہيں يا اپنے قريبی ايمرجنسی ڈاکڻر کے پاس جا سکتے ہيں۔

جمہوريت سربيا ميں ايسی دوائيں ہيں جو کہ مفت فراہم کی جاتی ہيں اور وه بهی جن کے لئيے مريض کو 
پيسے دينے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

اگر آپ يا آپ کے خاندان کے کسی فرد کو حقوق کے مطابق عالج کی سہولت نہيں دی گئی اور آپ کی حق 
تلفی ہوئی ہے تو اپنے وکيل يا افسر انضمام سے رابطہ کريں۔ 

جمہوريت سربيا ميں الزمی ہيلته انشورنس کے عالوه اختياری ہيلته انشورنس بهی ممکن ہے۔ 



20

مختلف قسم کی مالی امداد
آپ کا حق ہے سماجی فالح کے تحت ملنے والی مالی امداد پر[ اکيلے فرد اور خاندان کو بهی ] اگر آپ کے پاس • 

اپنی کمائی يا دوسرے ذرائع سے جيسا کہ پراپرڻی کے کرائے وغيره سے اتنی آمدنی ہوتی ہے جو کہ سماجی 
ضروری  لئيے  کے  گزارنے  زندگی  اپنی  پاس  کے  آپ  کہ  يعنی  ہے  کم  سے  رقم  والی  ملنے  تحت  کے  بهالئی 
اخراجات نہيں۔ اس قسم کی مالی امداد ماہانہ دی جاتی ہے اور يہ جمہوريت سربيا کے شہريوں کو دی جانے والی 
سماجی مالی امداد کی بنيادی قسم ہے۔ اس کی رقم سب کے لئيے ايک جيسی ہے۔ يہ مالی امداد حاصل کرنے کے 

لئيے مزيد معلومات آپ کوميساريات ميں افسر انضمام يا اپنے وکيل سے حاصل کر سکتے ہيں۔ 
کوميساريات آپ کی مدد کے لئيے آپ کو يک مشت ايک خاص رقم دے سکتی اگر آپ کی کوئی خاص طبی يا • 

اور ضرورت ہو۔ امداد کی يہ رقم کتنی ہو گی اس کا فيصلہ کمشنر کرتا ہے۔ اس قسم کی مالی امداد کے بارے 
ميں مزيد معلومات کے لئيے کوميساريات ميں افسر انضمام يا اپنے وکيل سے رابطہ کريں۔ 

چونکہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے لئيے زياده سے زياده ايک سال کی مدت تک عارضی رہائش کا بندوبست کيا • 
جائے اگر کوئی خالی مکان نہ ہو تو کوميساريات آپ کو عارضی رہائش کے لئيے مالی امداد دے سکتا ہے۔ اس 
امداد ميں دی جانے والی رقم پہلے سے متعين ہے اور سب کے لئيے ايک جيسی ہے۔ اس قسم کی مالی امداد کے 

بارے ميں مزيد معلومات کے لئيے کوميساريات ميں افسرانضمام يا اپنے وکيل سے رابطہ کريں۔  

 ۶۔ مالی امداد



سربين تہذيب، تاريخ اور آئين کے بارے ميں جاننا
اگر آپ کی پناه کی عرضی منظور ہو گئی ہے تو آپ کے ليئے ممکن ہے کہ آپ سربين تہذيب، تاريخ اور آئين 
کے بارے ميں سيکهنے کے پروگرام ميں شرکت کريں۔ اس پروگرام کے تحت ايک سال ميں تيس کالسوں 

کا انتظام کيا جاتا ہے۔ 

ان کالسوں کا انتظام کوميساريات کرتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت آپ نہ صرف ليکچر سنيں گے بلکہ سربيا 
ميں اہم تاريخی مقامات، عجائب گهر اور مختلف اداروں کی سير بهی کريں گے۔ يہ پروگرام سب ان لوگوں 
کے لئيے بہت اہم ہے جو کہ اپنی آيئنده زندگی جمہوريت سربيا ميں گزاريں گے۔ اس کورس کے اختتام پر 

کوئی امتحان نہيں ليا جاتا۔ 

اگر آپ بغير کسی وجہ کے تعين کرده عرصے کے دوران سربين تہذيب، تاريخ اور آئين کے بارے ميں 
جاننے کے اس پروگرام ميں شرکت نہيں کريں گے تو کوميساريات پر کوئی ذمہ داری عائد نہيں ہوتی کہ آپ 

کے لئيے دوباره سے يا مزيد کالسز کا انتظام کرے۔  

 

 © UNHCR                                                                                                                    سربين تہذيب اور تاريخ کی کالس
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اگر آپ پہلے سے ہی زبان سيکهنے کے کورس کے لئيے کسی سکول ميں جا رہے ہيں اور يہ سکول آپ 
کے رہائشی عالقے ميں نہيں تو کوميساريات آپ کو سکول تک آنے جانے کے اخراجات دے سکتا ہے۔ 

اگر سربين زبان سيکهنے کے دوران آپ کو مالزمت کا موقع مل جاتا ہے تو کالسز کا وقت آپ کے اوقات 
کار کے مطابق بدال جا سکتا ہے۔ 

سربين زبان سيکهنے کے سکول ميں آپ کی حاضری کا ريکارڈ رکها جاتا ہے اور اگر آپ باقاعدگی سے 
زبان سيکهنے نہ گئے اور آپ نے بغير کسی وجہ کے تعين کرده وقت ميں سب کالسز مکمل نہ کيں تو 

کوميساريات پر يہ عائد نہيں ہوتا کہ وه آپ کے لئيے دوباره يا نئی کالسز کا انتظام کرے۔ 

 © UNHCR                                                                                                          سربين زبان کا کورس مکمل کرنے ميں کاميابی 
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۵۔ انضمام ميں امداد

 آپ کو اور آپ کے خاندان کے افراد کو سربيا کی سماجی، تہذيبی اور معاشی زندگی ميں شموليت کے لئيے
 امداد فراہم کی جائے گی۔ يہ امداد پناه کی عرضی منظور ہونے سے ايک سال کی مدت تک فراہم کی جاتی ہے۔

ذاتی پروگرام برائے انضمام
 آپ کی ضروريات، تعليم، اہليت اور آپ کے حاالت کی بنياد پر کوميساريات آپ کے ساته مشوره کر کے آپ
 کے لئيے آپ کا ذاتی پروگرام برائے انضمام بنائے گا۔ يہ پروگرام يا پالن ان کاموں پر مبنی ہو گا جو کہ آنے
 والے ايک سال کے عرصے ميں آپ کے لئيے سربيا کی سماجی، تہذيبی اور معاشی زندگی ميں شموليت کو
 آسان بنائيں گے۔ کوميساريات آپ کے ہمراه ان اقدام کا تعين کرے گا جو اس کام کے لئيے ضروری ہيں۔ آپ نہ
 صرف اس پالن کے بنانے ميں شريک ہوں گے بلکہ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ اپنے افسر انضمام کے
 ساته اپنے لئيے تعين کرده ارادوں کو پورا کرنے کے لئيے سب ضروری کام کريں گے۔ اس مقصد کے لئيے
کوميساريات آُپ کو دوسرے سرکاری يا غيرسرکاری اداروں کے ساته رابطہ کرنے ميں مدد بهی کرے گا۔

 انضمام کا ذاتی پالن ايک سال کی مدت کے لئيے بنايا جاتا ہےاور چه ماه بعد اس کا دوباره جائزه ليا جاتا ہے
 اور اگر حاالت کی وجہ سے ضرورت ہو تو اس سے زياده مرتبہ بهی۔ يہ ذاتی پالن سربين زبان ميں لکها
  جاتا ہے مگر اس ميں جو کچه درج کيا جاتا ہے آپ کو اس کے بارے ميں آپ کی زبان ميں سمجهايا جائے گا۔

 سربين زبان سيکهنا
پناه يا ذيلی پناه کی منظوری کا فيصلہ ملنے کے ۱۵ دن کے اندر اندر آپ کے لئيے ضروری ہے کہ آپ 
ذاتی طور پر يا اپنے وکيل کے ذريعے کوميساريات کو اطالع ديں کہ آپ سربين زبان بولنے، لکهنے اور 
پڑهنے کی کالسز ميں حاضری دينے کو تيار ہيں۔ افسر انضمام آپ کو منتخب کرده سکول کے بارے ميں 
بتائے گا جہاں آپ کا سربين زبان کا ڻيسٹ ہو گا جس ميں ديکها جائے گا کہ آپ کس حد تک زبان بول اور 
لکه سکتے ہيں اور يہ کہ آپ کو کس کالس ميں شرکت کرنی ہو گی۔ آپ کو سکول ميں زبان سيکهنے کے 

لئيے سب ضروری سامان مل جائے گا۔ 

سربين زبان سيکهنے کے اخراجات کوميساريات برائے مہاجرين و نقل مکانی ادا کرے گا۔ يہ اداره ان افراد 
کے لئيے تين سو اسباق کا خرچہ ديتا ہے جو کہ باقاعده تعليم کے لئيے سکول نہيں جاتے۔ ان تين سو اسباق 
کے عالوه اگر آپ کوئی ايسا کام کرتے ہيں جس کے لئيے آپ کو مزيد تعليم کی ضرورت ہے تو آپ کے لئيے 
مزيد ايک سو اسباق کا انتظام کيا جا سکتا ہے۔ اگر آپ باقاعده تعليم کے لئيے سکول جاتے ہيں تو سکول ميں 
سربين زبان کی کالس کے عالوه آپ کے لئيے مزيد ايک سو چاليس کالسوں کا بندوبست کيا جا سکتا ہے۔ 
اگر آپ کی عمر پينسڻه سال سے زياده ہے تو کوميساريات آپ کے لئيے ايک سو کالسوں پر مشتمل سربين 

زبان سيکهنے کا خاص پروگرام بنا سکتا ہے۔ 

اگر آپ کی عمر پينسڻه سال سے زياده ہے تو کوميساريات آپ کے لئيے زبان سيکهنے کا خاص پروگرام فراہم 
کرے گا جس کی مدد سے آپ روزمره کی ضروريات کے لئيے زبان سيکه سکيں گے۔ 
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۴۔ عارضی رہائش

آپ کا حق ہے کہ کوميساريات آپ کے لئيے عارضی رہائش کا بندوبست کرے۔

 آپ يہ سہولت زياده سے زياده ايک سال کے عرصے تک استعمال کر سکتے ہيں۔ ايک سال کا يہ عرصہ اس
وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کو پناه يا ذيلی پناه دی جاتی ہے۔

 اگر کوميساريات کے پاس خالی مکان نہ ہو تو وه آپ کو ايک سال کے لئيے کرايہ ادا کرنے کے لئيے مالی
 امداد دے سکتے ہيں۔

 اگر بہت سے افراد ايک وقت ميں عارضی رہائش کی درخواست ديں تو ايسی صورتحال ميں ترجيح ان افراد
 کو دی جائے گی جو خاندان کے ساته سربيا ميں ہيں اور جن کے کئی چهوڻے بچے ہيں، اس کے عالوه وه
 خاندان جس ميں چهوڻے بچے کے ساته صرف ماں ہے يا صرف باپ ہے، وه خاندان جس ميں حاملہ عورت
 شامل ہو، جس خاندان ميں بہت سے افراد ہوں، خاندان ميں کوئی ايسا فرد ہو جو تشدد سہہ چکا ہو، جس کے
 ساته جنسی، شديد نفسياتی يا جسمانی تشدد کيا گيا ہو، يا ايسے افراد جو کہ اپنی روزی کمانے کے قابل نہ

 ہوں جيسا کہ بڑی عمر کے افراد يا پهر معذورافراد۔

 عارضی رہائش کا حق حاصل کرنے کے لئيے ضروری ہے کہ آپ سربين زبان کی کالسز پہ جائيں جن کا
 انتظام آپ کے لئيے اور آپ کے خاندان کے دوسرے افراد کے لئيے کوميساريات کرے گا۔ عارضی رہائش
 کے بارے ميں تفصيلی معلومات کے لئيے افسر انضمام سے ذاتی طور پر يا وکيل کے ذريعے رابطہ کريں۔
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 بينک کارڈ
جب آپ کو آپ کا شناختی نمبر برائے غير ملکی افراد جاری ہو جائے گا تو آپ اپنے منتخب کرده بينک ميں 
جا کر اکاونٹ کهولنے کی درخواست دے سکيں گے۔ بينک سے ملنے والے بينک کارڈ کے ذريعے آپ بينک 
مشين سے پيسے وصول کر سکتے ہيں اور دکان ميں خريداری کر سکتے ہيں۔ دوسرے قسم کے کارڈ کے 

اجرا کے لئيے اپنے منتخب کرده بينک سے رابطہ کريں۔

 ڈرائيونگ الئسينس
ڈرائيونگ الئسينس کا اجرا اس سے متعلق قوانين کے تحت کيا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائيونگ الئسينس 
نہيں ہے اور آپ بنانا چاہتے ہيں يا اگر آپ کے پاس يہ موجود ہے اور آپ چاہتے ہيں کہ اس کو سربيا ميں 
استعمال کر سکيں تو مزيد معلومات کے لئيے اپنی رہائش کے عالقے ميں ڻريفک پوليس انتظاميہ سے رابطہ 

کريں۔

اگر آپ کے پاس اپنے ملک سے جاری کيا گيا ڈرائيونگ الئسينس ہے تو آپ اس کا ترجمہ کروا سکتے ہيں۔ 
مگر آپ کا غيرملکی الئسينس جمہوريت سربيا ميں استعمال نہيں کيا جا سکتا اگر اس کی تاريخ گزر چکی 
ہے،يہ پهٹ گيا ہے يا کسی اور وجہ سے صحيح حالت ميں نہيں يا اس کو جاری کرنے والی اتهارڻی نے اسے 
کينسل کر ديا ہے۔ اس صورتحال ميں آپ کو ازسرنو ڈرائيونگ الئسينس لينے کے امتحان ميں بيڻهنا پڑے گا۔

آپ يہ امتحان سربيا ميں کسی بهی ڈرائيونگ سکول ميں لے سکتے ہيں۔ ہر سکول کا اپنا سسڻم اور کالسز 
کے اوقات ہوتے ہيں اور ہر سکول خود کورس کی قيمت مقرر کرتا ہے۔ 
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شناختی کارڈ
اسايلم آفس ہر اس فرد کو جس کی عمر ۱۵ سال سے زياده ہے اور جس کو سربيا ميں پناه دی گئی ہے ايک 

شناختی کارڈ جاری کرتا ہے۔

يہ شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لئيے ضروری ہے کہ وه فرد جس کی پناه کی عرضی منظور کی گئی 
ہے کارڈ کے لئيے اسايلم آفس ميں درخواسست جمع کرے۔ درخواست آپ خود دے سکتے ہيں يا وکيل کے 
ذريعے، اور درخواست جمع کرواتے وقت رہائش کا نيا پتہ اور ساته دو تصويريں فراہم کرنا ضروری ہے 

2.5x3.5 :جن کا سائز سينڻی ميڻر ميں ہونا چاہيے

جن افراد کو سربيا ميں پناه مل چکی ہو ان کو شناختی کارڈ ۵ سال کی مدت کے لئيے جاری ہوتا ہے جبکہ 
جن افراد کو ذيلی پناه دی گئی ہو ان کے لئيے شاختی کارڈ ايک سال کی مدت کے لئيے جاری ہوتا ہے اور 
اس کی مدت بڑهانا ممکن ہوتا ہے۔ ہر بار جب آپ کی رہائش کا پتہ بدلتا ہے آپ کے لئيے نيا شناختی کارڈ 

بنتا ہے۔ اپنا شانختی کارڈ ہميشہ اپنے پاس رکهيے۔ 

 اگر آپ کا شانختی کارڈ گم ہو گيا ہے يا کسی نے چرا ليا ہے تو فورا يا زياده سے زياده تين دن کے اندر
پوليس کو اطالع دے ديں اور اپنے افسر انضمام اور وکيل کو بهی۔

شناختی نمبر برائے غير ملکی افراد
جب آپ کے حق ميں فيصلہ ہو جائے کہ آپ کو پناه مل گئی ہے تو يہ ضروری ہے کہ آپ اسايلم آفس سے 
رابطہ کريں کہ وه آپ کو آپ کا شناختی نمبر برائے غير ملکی افراد جاری کريں۔ اس نمبر کی مدد سے آپ 

کو پناه گزين افراد کے دوسرے حقوق مل سکيں گے۔

سفر کے کاغذات
قانوِن پناه و عارضی تحفظ کے تحت مہاجرين کو مہاجر پاسپورٹ حاصل کرنے کا حق ہے، اور جن افراد کو 
ذيلی پناه دی جاتی ہے ان کے لئيے سفر کے کاغذات کا اجرا صرف خاص حاالت ميں ممکن ہے۔ فی الحال 
سربيا ميں مہاجرين کے لئيے اس قانون کے مطابق سفر کے کاغذات کا اجرا کرنا ممکن نہيں۔ سربيا سے باہر 
سفر کرنے کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئيے اسايلم آفس سے براه راست رابطہ کريں۔

                     ۳۔ کاغذات
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 پناه کی عرضی منظور ہونے کے فيصلے کے بعد آپ کو سربيا ميں پناه يا ذيلی پناه مل جائے گی اور آپ کو
جمہوريت سربيا ميں رہائش کا حق مل جائے گا۔

 اسايلم آفس جمہوريت سربيا ميں رہائش کے حق کا خاص کاغذ نہيں جاری کرتا، ليکن آپ کی عرضی کے
 نتيجے ميں ديا جانا واال فيصلہ کہ آپ کو پناه يا ذيلی پناه دی گئی ہے اور آپ کا شناختی کارڈ اس اجازت کا

ثبوت ہيں۔

 آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے منتخب کئيے ہوئے پتے پر رہائش اختيار کريں، مگر آپ کا فرض
 ہے کہ پتے ميں کسی بهی تبديلی کے بارے ميں اسايلم آفس اور کوميساريات کے جانب سے معين کرده افسر
 انضمام کو اس بارے ميں اطالع ديں۔ کسی بهی تبديلی کے بارے ميں تين دن کے اندر اندر سب معلومات
 اسايلم آفس کو ذاتی طور پر يا اگر آپ کے پاس وکيل ہے تو اس کے ذريعے فراہم کر ديں۔ آپ کی رہائش
 کا پتہ آپ کے مہاجر شناختی کارڈ پر لکها جاتا ہے اور اگر پتہ تبديل ہو جائے تو آپ کے شناختی کارڈ ميں

   يہ پتہ بدال جاتا ہے۔

   ۲- جمہوريت سربيا ميں رہائش کا حق
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 پناه کی کاروائی کے دوران اور بروشر ميں جن حقوق کا ذکر کيا گيا ہے وه حاصل کرنے کے لئيے وکيل
اور مفت قانونی امداد غير سرکاری ادارے فراہم کرتے ہيں، جيسا کہ:

۱۔ بلغراد مرکز برائے انسانی حقوق
کنيزا ميلوشا ۴
۱۱۰۰ بلغراد

ڻيليفون: 381113085328 +، 381648245508 +
bgcentar@bgcentar.org.rs  :ای ميل

۲۔ مرکز برِائے تحفظ و امداِد پناه گزين
ميشارسکا ۱۶
۱۱۰۰۰ بلغراد

ڻيليفون: 381113233070+، 381114079465+
sediste@apc-cza.org ای ميل

اس کے عالوه آپ دوسرے غير سرکاری اداروں سے بهی رابطہ کر سکتے ہيں، وه اپنے اختيارات کے 
مطابق آپ کی مدد کريں گے يا آپ کو دوسرے اداروں سے رابطہ کرنے ميں مدد کريں گے۔

پناه کی عرضی منظور ہونے کے بعد آپ کے لئيے ضروری ہے کہ آپ خود يا اپنے وکيل کے ذريعے 
کوميساريات سے رابطہ کريں۔ وه آپ کے ليے افسر انضمام معين کر ديں گے۔ اس افسر کی ذمہ داری ہے 
کہ وه آپ کو آپ کے حقوق و فرائض سے آگاه کرے اور آپ کے يا آپ کے وکيل کے ساته آپ کو وه حقوق 

دلوانے پر کام کرے جن کے بارے ميں اس بروشر ميں لکها گيا ہے۔

 ۱۔ مفت قانونی امداد
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آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ايسی سب تبديليوں کے بارے ميں افسر برائے انضمام کو تبديلی ہونے کے ۱۵ 
دن کے اندر اندر اطالع دے ديں۔

آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پناه کا فيصلہ کرنے والے دفتر يا اسايلم آفس کو رہائش کے پتے ميں تبديلی کے 
بارے ميں پتہ بدلنے کے تين دن کے اندر اندر اطالع دے ديں، ذاتی طور پر يا اپنے وکيل کے ذريعے۔.

 بلغراد مرکز  برائے انسانی حقوق کے وکيل کرنيچا رہائشی سينڻر ميں پناه کی عرضی دينے
والوں کو مشوره دے رہے ہيں
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                                       آپ کے حقوق و فرائض

آپ کے حقوق [ بروشر ميں ]                                       
  آپ کے حقوق يعنی جو کچه کرنا آپ کے ليے ممکن ہے اور آپ کے فرائض کے بارے ميں آپ کو • 

بروقت اور مکمل معلومات کا ملنا آپ کا حق ہے
 جمہوريت سربيا ميں رہائش کا حق• 

 شناخت کے کاغذات پر حق• 

  عارضی رہائش پر حق• 

 سربيا کی سماجی، تہذيبی اور معاشی زندگی ميں انضمام کا حق• 

 سماجی تحفظ پر حق • 

 مخصوص سماجی اور طبی ضروريات کی صورت ميں مالی امداد پر حق  • 
 طبی امداد پر حق• 

 ابتدائی اور سيکنڈری سکول ميں مفت تعليم پر حق• 
 مالزمت تالش کرنے کا حق• 
 خاندان کے افراد کے ساته مالپ کا حق• 

آپ کے فرائض
   اگر آپ کو پناه مل گئی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ جمہوريت سربيا کے آئين، قوانين، دوسرے • 

اصولوں اور احکام کا احترام کريں۔
   بچوں کی ابتدائی تعليم • 
  کوميساريات کی جانب سے فراہم کی جانے والی سربين زبان کی کالس پر جانا• 
   ذمہ دار اداروں کو ان سب تبديليوں کے بارے ميں آگاه رکهنا جو کہ آپ کے حقوق و فرائض سے • 

متعلق ہيں:
رہائش کے پتے ميں تبديلی • 
    ذاتی نام ميں تبديلی• 
    شادی/طالق کے بارے ميں  • 

    مالزمت کے ملنے، ختم ہونے يا اس سے متعلق کوئی بهی تبديلی• 
    سماجی بهالئی کے سينڻر سے ملنے والی مالی امداد يا اور کسی بهی آمدنی کے بارے • 

ميں
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 ان افراد کی مقامی زندگی ميں شموليت جن کو
سربيا ميں پناه فراہم کی گئی ہے

معاشرے ميں انضمام کے لئيے وه ملک جس ميں آپ کو مہاجر تسليم کيا گيا ہے آپ کو مختلف 
پروگراموں اور سرگرميوں ميں شرکت کا موقع ديتا ہے جن کی مدد سے آپ اپنے نئے ماحول ميں 
بہتر طور پر جلد از جلد اپنے پاوں پر کهڑے ہو سکتے ہيں۔ انضمام کا پروگرام ايک سال تک جاری 
رہتا ہے اور يہ ان سب افراد کے ليے ہے جن کو جمہوريت سربيا ميں پناه دی گئی ہے۔ آپ کی ان 

سرگرميوں ميں شرکت کے بغير انضمام کا کامياب ہونا مشکل ہے۔
سربيا ميں انضمام کے کام کی ذمہ داری سربيا کے کوميساريات برائے مہاجرين و نقل مکانی کو 

سونپی گئی ہے۔ 
جب آپ کو سربيا ميں پناه مل جائے تو آپ کوميساريات سے رابطہ کريں۔ وه آپ کے ليے ايک 
افسر کو معين کر ديں گے۔ اس کی ذمہ داری سربيا کے معاشرے ميں انضمام کے کام ميں آپ کی 

مدد ہے۔
آپ کے تجربے، تعليم، حاالت اور خواہشات کے مطابق اور آپ کے ساته مل کر آپ کے ليے 

انضمام کا ايک منصوبہ بنانا اس افسر کی ذمہ داری ہے۔ 
آپ کو اس بروشر ميں اس بارے ميں تفصيلی ہدايات اور مزيد معلومات مليں گی۔ 

کوميساريات برائے مہاجرين و نقل مکانی

نارودنی ہيروا ۴، ۱۱۰۷۰، بلغراد
 ڻيليفون: 0113117272

 فاکس نمبر: 0113117272
 موبائيل نمبر: 0648382536

integracija@kirs.gov.rs:ای ميل 
 اوقات کار اور مالقات: پير سے جمعہ تک صبح ساڑهے سات بجے سے دن کے ساڑهے تين بجے
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کوميساريات برائے مہاجرين حکومت کی انتظاميہ کا ايک خاص محکمہ ہے جو کہ سن ۱۹۹۲ميں قانون 
برائے مہاجرين کے تحت ہجرت سے متعلق معامالت پر کام کرنے کے ليے قائم کيا گيا تها۔ قانون کے 
تحت مہاجرين کی ديکه بهال، واپسی اور سربيا ميں ان کی شموليت اور انضمام پر کام کرنا  بهی اس 

ادارے کی ذمہ داری ہے۔     

سن ۲۰۱۲ ميں مہاجرتی نظام کے قانون کے نفاذ کے بعد اس ادارے نے کوميساريات برائے مہاجرين 
و نقل مکانی کے نام سے اس قانون اور دوسرے متعلقہ قوانين کے مطابق دی گئی ذمہ داريوں کو پورا 

کرنے کے ليے اپنا کام جاری رکها۔

کوميساريات کا کام بہت وسيع ہے۔ اس ادارے کی پہلی ذمہ داری سن ۱۹۹۱ سے سن۱۹۹۵  تک ہونے 
والی جنگوں کے مہاجرين کی امداد کرنا ہے، اس کے عالوه کوسوو سے آنے والے اندرون ملک نقل 
مکانی پر مجبور افراد کی امداد، سابقہ يوگوسالويہ ميں ہونے والی جنگوں ميں گمشده افراد کی تالش، 
ری ايڈميشن معاہدے کے تحت واپس آنے والے افراد کے مسائل حل کرنا، ايشيا اور شمالی افريقہ سے نقل 
مکانی کر کے آنے والے افراد کی رہائش کا بندوبست کرنا اور ان افراد کے انضمام ميں مدد کرنا جن کو 

بين االقوامی تحفظ فراہم کيا جاتا ہے بهی اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔

 رجسڻريشن، مہاجرين اور نقل مکانی کرنے والے افراد کی مردم شماری اور جن افراد کو مہاجر تسليم کيا
 جائے ان کی امداد کرنا يہ سب کوميساريات کی ذمہ داريوں ميں شامل ہے۔ يہ اداره تازه ترين صورتحال

 کے مطابق ضروريات کا اندازه کرتا ہے، لوگوں کو  وه امداد فراہم کرتا ہے جس کی انہيں ضرورت ہو
 اور ان افراد کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے جن کی خاص ضروريات ہوں۔ کوميساريات کے تحت پانچ
 رہائشی سينڻر برائے پناه گزين اور مسافروں کے لئيے چوده رہائشی سينڻر کام کرتے ہيں۔ کوميساريات کی
 يہ بهی ذمہ داری ہے کہ ری ايڈميشن معاہدے کے تحت واپس آنے والے لوگوں کی مدد کرے۔ اس کے
 عالوه مہاجرين اور ان افراد کی مقامی زندگی ميں انضمام ميں امداد کرنا جن کو  سربيا ميں پناه مل گئی

 ہو بهی اس ادارے کے کاموں ميں سے ايک ہے۔ يہ اداره نقل مکانی سے متعلق پاليسی اور قوانين بنانے
 ميں مشاور کا کام کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد کی کاروائی پر نظر رکهتا ہے۔

 کوميساريات برائے مہاجرين و نقل مکانی حکومت کے ان اداروں اور کميڻيوں کا رکن ہے جو کہ ہجرت
 اور نقل مکانی سے متعلق اہم معامالت پر کام کرتے ہيں۔ يہ اداره کئی حکومتی اداروں، وزارتوں اور
 مقامی انتظاميہ وغيره کے ساته تعاون کرتا ہے۔ اس کے عالوه کوميساريات عالمی اداروں، مالی امداد فراہم
 کرنے والے اداروں، ملک ميں موجود غيرسرکاری اداروں، شہريوں کے اداروں اور ميڈيا کے ساته بهی

تعاون کرتا ہے۔ کوميساريات کے افسر سربيا کے ۱۸۱ بلديہ دفتروں ميں بهی تعين ہيں.

اقوام متحده کی جنرل اسمبلی نے اقوام متحده کے اعلی کمشنر برائے مہاجرين کے دفتر يا يواين ايچ سی آر کی 
بنياد ۱۴ دسمبر ۱۹۵۰ ميں رکهی۔ 

يواين ايچ سی آر نے بلغراد ميں اپنا دفتر ۱۹۷۶ ميں اس وقت کی يوگوسالويہ کی حکومت کی دعوت پر کهوال۔ 
شروع ميں اس ادارے نے ان مہاجروں کو بين االقوامی تحفظ دينے کا کام کيا جو کہ مشرقی يورپ اور افريقہ 
کے ممالک سے بهاگ کر آ رہے تهے اور جن کو يوگوسالويہ ميں ايک محفوظ جگہ ملی تهی۔ اس ادارے نے 

ان لوگوں کو جن کی جان اپنے ملک ميں محفوظ نہيں تهی مہاجر کی حيثيت ميں تحفظ ديا، ان کی مقامی زندگی 
ميں انضمام اور دوباره آبادکاری پر کام کيا۔ ہم سربيا کے حکومتی اداروں سے تعاون کرتے ہيں تاکہ ان افراد 

کی بہتری کے ليے کام کرسکيں جن کی امداد ہماری ذمہ داری ہے۔ سن ۱۹۹۲ سے يواين ايچ سی آر نے سربيا 
ميں مہاجرين، اندرون ملک نقل مکانی کرنے والوں اور شہريت سے محروم ہو جانے والے افراد کے تحفظ اور 

انضمام کے ليے ۵۰۰ ملين يورو کی مالی امداد فراہم کی ہے۔



 يہ بروشر يواين ايچ سی آر اور حکومت جمہوريت سربيا کے کوميساريات برائے
 مہاجرين و نقل مکانی کی مشترکہ کوششوں کا نتيجہ ہے، اور اس کے ليے مالی
 امداد ايپا ۲ کے مغربی بلقان اور ترکی کے لئيے عالقائی امداد برائے مہاجرتی

  انتظام کے پراجيکٹ کے فيز ۲ کے تحت فراہم کی گئی۔



 معاشرتی، ثقافتی اور معاشی زندگی ميں شموليت
کے بارے ميں معلومات

 ان افراد کے لئيے جن کو جمہوريت سربيا ميں پناه دی گئی ہے

بلغراد،۲۰۲۰



 مالی امداد از طرف
 يورپين يونين

 مغربی بلقان اور ترکی کے ليے
 عالقائی امداد برائے محفوظ مہاجرتی

 نظام
فيز ۲



معاشرتی، ثقافتی اور معاشی زندگی
 ميں شموليت کے بارے ميں معلومات 

ان افراد کے ليئے جن کو جمہوريت
سربيا ميں پناه دی گئی ہے 

UR
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