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- یل  22لیپزگ انتظامی عدالت نے  ہےکو فیصلہ دیا 2020اپر  
پہلی قیام گاہ میں۔ اسے پتہ چلا کہ پہلی قیام گاہ کا رہایشی جو کہ اب  وہاں قیام پذير نہی ہےلیپزگ کے قریب  

تھیں نہی  کافیسہولیات  تیکورونا وائرس کے خلاف حفاظ  
لئے اس نے ایک فوری درخواست کی اور عدالت نے اسے یاست سیکسیونی کے خلاف گیا۔ اس کے  لہذا ، وہ ر

  صحیح پایا
اس کی وجہ کورونا  کو حق دیا گیا ۔دو خواتین اور  دیکھتی ہے۔  ہیڈریسڈن انتظامی عدالت بھی اسے اسی طرح 
یقے سے رکھا جانا ہے۔ اسمقامی طور پر لوگوں کو   فیصلہں کاوائرس سے انفیکشن کا خطرہ ہے۔ عدالتو مہذب طر

۔طرح کہ وہ کم سے کم فاصلہ برقرار رکھ سکیں۔    

رکھاایک استقبالیہ مرکز میں  اگر لوگ جرمنی پہنچیں اور پناہ مانگیں تو ، انہیں لازمی ہے: اسائلم ایکٹ میں کہا گیا ہے
کو مدنظر رکھا جاے۔صحت کی دیکھ بھال : تاہم ، اسائلم ایکٹ یہ بھی کہتا ہے. جاے 

لئے انتظامی عدالتوں کا جواز یہ ہ یںفیصلوں کے 
ہئے۔  ہئے اور رہائشی کو خود انفیکشن سے بچانا چا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا چا

 میں بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے يعنی پہلی قیام گاہسیکسونی میں استقبالیہ مراکز
   تک کافاصلہمیٹر 1.5رہائشی کمرے ، کھانے کے کمرے اور سینیٹری کی سہولیات کا اشتراک کرتے ہیں۔ لہذا  

ممکن نہیںرکھ پانا    
یل  17 میں سيکسونی سے کورونا پروٹیکشن آرڈیننس نافذ ہے۔ 2020اپر  

کم سے کم ساتھ اس کا کہنا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطوں کو کم کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لوگوں کے
ہئے  1.5 ہتے ہو جن  کے کہ آپنسوائے ا- میٹر کا فاصلہ ہونا چا ان اصولوں کا اطلاق ۔ںکے ساتھ ر

۔ہیں بھی مراکز)کيمپ(زندگی کے تمام شعبوں ، یعنی انتظامی عدالت کے مطابق استقبالیہ   
ینوں کی رہائش میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا خاص طور پر اہم: لیپزگ انتظامی عدالت نے یہ بھی کہا پناہ گز

 ان میں کرونا وائرسں لوگ جسمانی اور نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہوجو: انسٹی ٹیوٹ کا خیال ہےخابرٹ کور ہے۔
یادہ امکان ہے۔  کا ز

یاستہائے متحد لئے ذمہ دار ہے۔ہسیکسونی میں ، ر ینوں کے جرمنی پہنچنے پر ان کی رہائش کے  آپ کو یقینی بنانا  پناہ گز
۔فوری درخواستپرمثبت فیصلہ دیا جاے درخواست ان کی  ہےکی  پیش درخواستہوگا کہ جن لوگوں نے فوری   

 تو  ۔اگر  انتظامی عدالت اس شخص کو منتقل کرنے کا فیصلہ کرتی ہےہے اکامیاب ہوتی 
لئے درخواست دے سکمیں رہایش پزیر ہیں وہ سب رہایش  رہائش سب لوگ جو بڑھی ۔ہیں تےکے   



یاستوں میں بھی لاگو ہوتا ہے   ہیں۔سی شرائط ہر جگہ ایک جیکیکورونا کے ضوابط اور رہائش : یہ دوسری وفاقی ر
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۔ ہیںقابل غورکچھ چیزیں 
انتظامی عدالتوں کے فیصلے اس وقت تک تقرری کی صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں جب تک کہ سیکسیونی یا دیگر

یاستوں میں کورونا پروٹیکشن آرڈیننس لاگو ہوتا ہے۔  وفاقی ر
یاستی  قانونیقانونی تحفظ سے متعلق ایک فوری درخواست صرف اس صورت میں کام کرے گی جب آپ پہلے ر

یاست میں مجاز اتھارٹی)نظامت  ۔چکےھوںہو  ریجکٹ سے( یا اپنی وفاقی ر  
لئے بہترین حل نہیں ہے۔ایسے گروپ جو فی الحال ایک ساتھ رہ کر بہترہایش کیدوبارہ تقسیم    درخواست سب کے 

کنبہ نہیں ہیں ان کو ال�گ کیا جاسکتا ہے۔ایک خوش ہیں لیکن 
میں بھجارہائش یا اپارٹمنٹ  کس  شہرون سا، کیہ نہی کہا جاسکتا کہ کے مثبت جواب کے بعددرخواست 

 سے ہٹ کر دوبارہ مشترکہ رہائش میں رہناکيمپہے ۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی فرد کو استقبال کی سہولت جاسکتا
ہتے ہیں۔ اس کی اچھی پڑے۔ تاہم ، لوگ درخواست میں ل�کھ سکتے ہیں کہ وہ کسی خاص میونسپلٹی میں جانا چا

سال سے 35۔ یہ اطلاق ممکنہ طور پر صرف ابھی چل رہا ھووجوہات ہوسکتی ہیں۔مثال کے طور پر ، طبی علاج جو 
لئے کامیاب ہوگا۔ یادہ عمر کے لوگوں کے  یاں جبنہں پچھلی ز ۔نہ ھوں بیمار

لئے فوری درخواست کرنا چاہتا ہوں تو ، مجھے درج ذیل کی ضرورت  ہے۔اگر میں رہائش کے 
لئے ایک نمونہ موجود ہے) فوری درخواست ی رہائش کمیونسیپل  (اس کے   

منے اور پیچھے کی ایک کاپی کافی ہے: رہائش کا ثبوت رہائشی اجازت نامے کے سا  
 : کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ ، خاص طورے رہن سہنآپ ک

 میں رہتا ہوں؟بڑےکمرے نےمیں کت  
ہتے ہیں؟   کمرے میں کتنے لوگ ر

لئے؟    بیت الخلاء اور واش روم  کتنے لوگوں کے 
 ہیں؟مشترک استمال کرتے کو کتنے لوگ باورچی خانے  

؟وتا ہےصابن اور جراثیم کشی کے سامان موجود ہ( ہمیشہ)کیا یہاں     

ذاتی معاملات پر غور کرنا۔:. ہو مہیا اگر  
ہتے ہیں تو ، لئے بھی درخواست دینا چا لئے اگر آپ قانونی امداد کے   درخواستآپ کوقانونی امداد کے 

درکار ہے۔
www.sfrev.de infobusleipzig.org 

) آپ کو رہایش پر مل جاۓگا اگر آپ کے پاس نہی ہے توا وٹیفکیشن   )   AsylbLG  




