ےئ
آپ یک�ل� دورسے راس�
کھےل ہ�

آپ ک� ےئل� دورسے ےت
راس� کھےل ہ�
ی
یگ
سب لوگوں کو تشدد اور دھمکیوں ےک خوف ےس پاک زند� کا حق
حاصل �ے۔ اگر آپ ےک ساتھ یا آپ ےک بچوں ےک ساتھ بدسلویک یک یت
جا�
ہ
یت
ہ�ے تو آپ کو اپنا خودمختارانہ اقام� اجازت نامہ مل سکتا ہ�ے ۔ آپ کو
اقام� اجازت ناےم ےس محرومی ےک ڈر ےس ا� ےن� ےت
یت
رش� کو
ناروے ےک
پ
برقرار ےن
نہ� ہ�ے۔
رکھ� یک رض�ورت ںی

کن لوگوں کو اقامتی اجازت نامہ مل سکتا ہ�ے؟
بغ� شادی ےک
• یک� ےئل� رض�وری ہ�ے کہ آپ کو پا� ےن� شوہر/بیوی یا ری
پار رنٹ� ےک ساتھ ر� ےن� ک� ےئل� یت
اقام� اجازت نامہ حاصل ہو یا پہےل
ہ ی
حاصل رہ چکا ہو۔
بغ� شادی ےک پار رنٹ� خود نارویجن،
• آپ کا شوہر/بیوی یا ری
اقام� اجازت نامہ رکھتا ہویا ایسا یت
نارڈک ہو ،مستقل یت
اقام�
اجازت نامہ رکھتا ہو جو مستقل بن سکتا ہ�ے۔
بغ� شادی
• آپ کو یا آپ ےک ب� ےچ� کو آپ ےک شوہر/بیوی یا ری
ےک پار رنٹ� ےن� ناروے ںیم� تب بدسلویک کا نشانہ بنایا ہو جب آپ
لوگ اکٹےھ ہر� ےت� تےھ۔لوگ اکٹےھ ہر� ےت� تےھ۔

بغ� شادی ےک پار رنٹ� ےک ساتھ رہنا چھوڑ
• آپ پا� ےن� شوہر/بیوی یا ری
چ�ےک ہوں۔
• اس بارے ںیم� یئ
نہ� ہ�ے کہ آپ کو ناروے ہر� ےت�
کو� تقاضا ںی
چاہ� ےئ�۔
ہوۓ کتنا عرصہ گزرا ہونا ی

بدسلوکی سے کیا مراد ہ�ے؟
ج� ،تشدد یا کیس
بدسلویک ےس مراد دھمکیوں کا استعمال ،رب
یت
ین
شخص یک آزادی سلب کرنا ہ�ے۔ بدسلویک جسما� ،نفسیا� یا
جنیس نوعیت یک ہو یت
ہم� یہ غور کرنا ہو کہ آیا
سک� ہ�ے۔ جب ںی
آپ کو بدسلویک کا نشانہ بنایا گيا ہ�ے تو ہمارے ےیل� یہ معلومات
متعلقہ ہو یت
سک� ںیہ� کہ مثال:
• آپ کو دھےک ےید� گئ
کھ� ےچن� گ�
• آپ ےک بال ی
• آپ کو مارا گيا
• آپ کو ٹھوکریں ماری گئ�
گئ� (صاف اور کھلم کھال یا گھما
• آپ کو دھمکیاں دی ںی
پھرا کر)
• آپ کو جنیس افعال پر مجبور کیا گیا
بالج� کیا گیا
• آپ ےک ساتھ زنا رب
یت
• آپ ےک ساتھ دیگر جنیس زیاد� ہو�
• آپ پر روک ٹوک یا نگر ینا� رکھی گ�
• آپ کو گھر ےک اندر بند کیا گیا یا آپ کو گھر ےس نکال کر
دروازہ بند کیا گیا
ےن
• آپ کو رشتہ داروں اور دوستوں ےک ساتھ رابطہ رکھ� ےس
روکا گیا
رش
• آپ کو معا�ے ںیم� آزادانہ حرکت ےس روکا گیا مثال ےک طور
پر نارویجن زبان یک تعلیم ںیم� رش�یک ہو ےن� ےس روکا گیا
• آپ کو برے الفاظ ےس پکارا گیا
• آپ کو نظرانداز کیا گیا
• آپ کو الگ تھلگ رکھا گیا
• آپ کو خوراک ےس محروم رکھا گیا
• پا� ےن� خیاالت ےک اظہار ےس روکا گیا

اجازت نامہ ےن
مل� ک� ےئل� بنیادی اصول یہ �ے کہ واقعات ی ن
سنگ� ہوں
ہ
ی
یا بار بار ہوۓ ہوں۔ اگر تشدد ےک واقعات کم ی ن
سنگ� ہوں تو
رض�وری ہ�ے کہ یہ واقعات یئک� دفعہ ہوۓ ہوں اور ایک طور
ط یر� ےق� کا حصہ ہوں۔
اگر آپ ےک پاس بدسلویک بیان کر ےن� واےل کاغذات ہوں یا دورسے
افراد ےک خطوط ہوں جن ںیم� آپ ےک ساتھ ہو ےن� واےل سلوک کا
اپ� درخواست ےک ساتھ لگا ےت
انہ� ین
سک� ںیہ�۔ لیکن
ذکر ہو تو آپ ںی
ےن
یئ
اگر آپ ےک پاس بدسلویک بیان کر � واےل کو� کاغذات نہ ہوں تو
یہ یف
کا� ہ�ے کہ آپ اجازت ناےم یک درخواست ےک سلسےل ںیم� رٹان�ویو
بتائ� کہ آپ ےک ساتھ کیا ہوا ہ�ے۔ یہ اہم ہ�ے کہ آپ
ید� ےت� ہوۓ ںی
ہم� ان تمام ی ز
بتائ� جن کا آپ کو نشانہ
چ�وں ےک بارے ںیم� ںی
ںی
بتائ� کہ یہ کب اور یک�ےس ہوا ،اور آپ پر اس
بنایا گیا ہ�ے ،یہ بھی ںی
نہ� کیا جاتا کہ آپ ےن� بدسلویک یک
کا کیا اثر پڑا ہ�ے۔ یہ تقاضا ںی
پولیس رپورٹ درج کر یئا� ہو۔

اقام� اجازت ناےم بھی پاۓ ےت
دورسی قسموں ےک یت
جا� ہ�
• اگر ناروے ںیم� آپ کا بچہ ہو جو آپ ےک ساتھ رہتا ہو یا
جس ےک ساتھ آپ یک مالقات یت
ہو� ہو تو آپ ب� ےچ� ےک ساتھ فیمیل
یون� یک درخواست دے ےت
ری ی ن
سک� ںیہ�۔
• اگر آپ یک شادی کو اس وجہ ےس ریغ� ین
قانو� اور ریغ� مؤثر
قرار دیا جاۓ کہ آپ پر شادی کر ےن� یک� ےئل� دباؤ ڈاال گیا تھا یا آپ
(ج�ی شادی) تو اس بنا پر آپ کو پا� ےن�
کو مجبور کیا گیا تھا رب
خودمختارانہ یت
اقام� اجازت ناےم کا حق مل سکتا ہ�ے۔
• اگر اس شخص کو ناروے ںیم� پناہ میل ہو جس ےک ساتھ آپ
بطور اہل خانہ آۓ تےھ تو ہو سکتا ہ�ے آپ ےک پاس پہےل ہی اپنا
خودمختارانہ یت
اقام� اجازت نامہ ہو۔
یون� ی ن
یورپ� ی ن
• اگر آپ ےک پاس ی ن
/یورپ� اکنامک زون ےک
شہریوں ےک اہل خانہ کا یت
اقام� کارڈ ہو اور آپ کو بدسلویک کا
نشانہ بنایا جاۓ تو آپ کو ناروے ںیم� مزید ہر� ےن� کا حق حاصل
ہو سکتا ہ�ے۔
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جائ�،
• اگر یہ تقاضا کرنا نامناسب ہو کہ آپ پا� ےن� وطن واپس ںی
مثال ےک طور پر اس وجہ ےس کہ وہاں طالق یافتہ ےک طور پر
یگ
ند� گزارنا مشکل �ے ،تو آپ کو اس بنا پر یت
اقام� اجازت ناےم کا
ز
ہ
حق مل سکتا ہ�ے۔
• نہایت خاص صورتوں ںیم� آپ کو ین
انسا� ہمدردی ےک شدید
تقاضوں یک بنیاد پر اقامت یک اجازت مل یت
سک� ہ�ے۔
• اگر آپ کو پا� ےن� وطن ںیم� تشدد اور بدسلویک کا نشانہ بناۓ
ےن
جا� کا ڈر ہو تو آپ پناہ (اسائلم) یک درخواست دے ےت
سک� ںیہ�۔
اقام� اجازت ناموں ک� ےئل� دورسے ےض
ان ںیم� ےس کچھ یت
تقا� بھی
ی
الگو ہو ےت� ںیہ�۔
پڑھ�udi.no/vold :
مزید تفصیل یہاں ںی

