
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

منسلک فارم 74 (آرٹيکل 55 سے متعلق)

日本国政府法務省

وزارت انصاف، جاپان

法　務　大　臣　 殿 

 بخدمت جناب وزير انصاف:

別名・通称名等 男

ديگر نام يا القابات مرد

女 نام

عورت

（日） （月） （年）

(دن) (ماہ) (سال)

(يا سابقہ مستقل رہائشی ملک) 

پتہ

携帯電話番号 電話番号 方

موبائل فون نمبر بحوالہ ٹيليفون نمبر

تاريخ اجراء نمبر

 تاريخ تجديد

مدت قيام ختم ہونے (ويزا کے قابل عمل رہنے تک)

کی تاريخ  

　（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

 نوٹ : اس درخواست کا ہر حصہ JIS سائز کے A4 پيپر پر ہونا چاہيے۔

تاريخ پيدائش

شہريت / عالقہ 

موجودہ پيشہ (روزگار ) 

رہائشی کارڈ/مخصوص رہائشی  
سرٹيفيکٹ

پاسپورٹ

اہلکار کے پر کرنے کی جگہ

本邦上陸年月日

موجودہ ويزا  (موجودہ ويزا کی قسم )جاپان ميں آمد کی تاريخ 

難　民　認　定　申　請　書

官　　用　　欄

حثيت پناہ گزيں کی منظوری کی درخواست

氏　　名

現在の職業 生年月日

出生地

محکمہ  اجراء کار آمد ہونے تک کی مدت

اينٹری پورٹ  

اجراء/تجديد کی وجہ

住居地

発行・更新理由

在留カード／

特別永住者証明書

在留期間満了日（又は許可の期限） 現に有する在留資格（又は許可の種類） 上陸港

国籍・地域（又は常居所
を有していた国名）مقام پيدائش

有効期限 発行・更新
年月日

番　　号

旅　　券

発行機関

ウルドゥ語



　家族構成  

اہل خانہ کے متعلق تفصيل

(注）６人以上は別紙を提出してください。 （計

(نوٹ) 6 لوگوں سے زيادہ کے ليے، براہ مہربانی اضافی شيٹ پيش کريں۔ کل افراد  بہن بهائی
①

②

③

④

⑤

(注）６人以上は別紙を提出してください。  その他（配偶者，子，祖父母等） 

(نوٹ) 6 لوگوں سے زيادہ کے ليے، براہ مہربانی اضافی شيٹ پيش کريں۔
①

②

③

④

⑤

在日□
جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

在日□
جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

在外□

在日□

تعلق

جاپان سے باہررہائش

جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

在日□

在外□

在外□

جاپان ميں رہائش

在外□

رہائش کا ملک

جاپان ميں رہائشوالد 

性別

شہريت / عالقہ

母

在外□

人） きょうだい

والدہ

在日□

在日□

在日□

جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

جاپان ميں رہائش

在外□

在外□

(يا سابقہ مستقل رہائشی ملک) 

جاپان ميں رہائش

جاپان سے باہررہائش

جاپان سے باہررہائش

在外□

نمبر ٹيليفون

居住地 在日，在
外の別

職業 国籍・地域
（又は常居所
を有していた

国）

電話番号

مقام رہائش

在外□
جاپان سے باہررہائش

在日□

在外□

在日□

在外□

在日□

نام

氏　　名

جنس

جاپان ميں رہائش

تاريخ پيدائش

جاپان سے باہررہائش

在外□

جاپان سے باہررہائش

続柄

پيشہ

在日□

在日□

جاپان ميں رہائش

父

 ديگر(شوہر،بيوی  بچے دادا ، دادی)                    

生年月日
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مدت مقام رہائش

～

～

～ رہائشی پس منظر 

～

～

～

پتہ

～

تعليمی پس منظر

～

～

～

～

پتہ

～

～

～ مالزمت کا ريکارڈ

～

～

 

    عالوہ ازيں 

 مکمل / نا مکمل

    عالوہ ازيں

（　　　）その他□

中退□，卒業□

مکمل تعليم  قسم مدت (دن/مہينہ/سال)

تاريخ روانگی تاريخ آمد

（　　　）その他□，大学□

高等□，中等□，初等□

جاپان ميں آنے سے
 قبل اور جاپان ميں
آنے کے بعد کا مکمل
 ريکارڈ تحرير

کيجئيے

退去強制の有無 出　国　日

سکول کا نام

پرائمری سکول / مڈل اسکول/ ہائی اسکول

   يونيورسٹی ،/ عالوہ ازيں 

درجہ  ، ذمہ دارياں

（　　　）その他□ （　　　）その他□，大学□

中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

پرائمری سکول / مڈل اسکول/ ہائی اسکول

   يونيورسٹی  / عالوہ ازيں

 مکمل / نا مکمل

期間（年月日）

期間（年月日）

中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

（　　　）その他□ （　　　）その他□，大学□

会社等名

  عالوہ ازيں

所在地役職，業務内容

居住歴

（来日前，来日
後いずれも記

載）

 جاپان ميں آنے سے
 قبل اور جاپان ميں
آنے کے بعد کا مکمل
ريکارڈ تحرير کيجئے

卒業等 所在地 種　別 学校名

 براہ مہربانی، جاپان
 آنے سے پہلے اور
 آنے کے بعد دونوں
کے ليے پر کيجيئے

（　　　）その他□ （　　　）その他□，大学□

中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

مکمل / نا مکمل 

    عالوہ ازيں

پرائمری اسکول/ مڈل اسکول/ ہائی اسکول

    يونورسٹی/ عالوہ ازيں

学　歴

（来日前，来日
後いずれも記

載）
（　　　）その他□ （　　　）その他□，大学□

پرائمری سکول / مڈل اسکول/ ہائی اسکول

    يونيورسٹی/ عالوہ ازيں 

  مکمل/نا مکمل 

     عالوہ ازيں

中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

مدت (دن/مہينہ/سال)

本邦出入国歴

入　国　日

کيا آپ کو جاپان سے ڈيپورٹ کيا گيا؟

جاپان ميں آمد اور
روانگی کا ريکارڈ

پرائمری سکول / مڈل اسکول/ ہائی اسکول

  يونيورسٹی/ عالوہ ازيں 

 مکمل / نا مکمل

業　種

کاروبار کی نوعيتکمپنی وغيرہ کا نام

居　住　期　間 居　住　地

職　歴

（来日前，来日
後いずれも記

載）
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مقصد مدت

～

～

～

لکه سکتے ہيں بول سکتے ہيں پڑه سکتے ہيں زبان

مادری زبان

ديگر زبان (زبانيں)

もしあなたが本国に戻った場合に，迫害を受ける理由は次のどれですか。１

特定の社会的集団であること　□ 国籍　□ 宗教　□ 人種　□

کسی مخصوص سماجی گروپ کی رکنيت شہريت نسل مذہب

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）その他　□ 政治的意見　□

سياسی رائے   ديگر وجوہات

２

上記１の理由により，あなたは誰から迫害を受けるおそれがありますか。　（１）

( 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称等）　国家機関　□

( رياستی تنظيم (نام

（具体的に書いてください。）　上記以外　□

اوپردرج کردہ  کے عالوہ (براہ مہربانی واضح کريں)

あなたが迫害を受けるおそれを感じたのはいつからですか。（２）

آپ کو اذيتيں دی جانے کا خوف کب سے محسوس ہوا ؟

迫害を受ける理由，根拠を具体的に書いてください。（３）

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

آپ کو اذيتيوں کا سامنا کرنے کی بنيادی وجه تفصيًال درج کيجئيے.

نوٹ : اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

 مندرجہ باال سوالنمبر 1ميں آپ کی دی گئی وجوہات کے مطابق ،آپ کو کس کی طرف سے اذيتيں دی جانے کا
خوف ہے ؟

اگر آپ اپنے ملک واپس جائيں گے تو آپ کوکن وجوہات کی بناءپر اذيتيں دی جائيں گی ؟ موزوں خانے پر نشان لگائيے.

話すこと 使用言語

母国語

その他の
可能な言語

海外渡航歴

 بيرون ملک سفر کا
ريکارڈ

宗教（宗派） 部族・民族

مذہب (فرقہ/گروہ) قبيلہ/نسل

読むこと書くこと

渡航理由 渡航期間 渡航先（国名）

منزل مقصود (ملک)

ウルドゥ語



（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

اگر آپ اپنے ملک گئے تو آپ کو کس قسم کے حاالت کا سامنا کرنے کی توقع ہے؟ متوقع حالت کی ايک مفصل وضاحت اور اس کی وجہ بيان کريں ۔

نوٹ : اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

４

あなたは上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（１）

いいえ　□ 　はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

اگر اپ کا جواب" ہاں"ميں ہے توتمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے. 

وجہ

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

 نوٹ : اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

あなたは上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（２）

 يا کسی اور طريقہ سے آپ پر حملہ کيا گيا ؟

いいえ　□ 　はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے تو  تمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

وجہ

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

 ياد رکهيں: اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

نمبر1 ميں جس وجہ کاذکر کيا گيا ہے اس کے عالوہ کيا کسی اور وجہ سے  کبهی آپ کو گرفتار کيا گيا  يا کسی اور طريقہ سے جسمانی طور پر قيد کيا گيا 

نظر بند يا حملہ کرنے واال مقام کب:  کتنا عرصہ

理　　由 行為の内容 行為者 場　所 時期・期間

  واقعہ کی وضاحت 

時期・期間

کب:  کتنا عرصہ

行為の内容 行為者 場　所

وضاحت نظر بند يا حملہ کرنے واال

理　　由

あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。その具体的内容及び理由を書いてください。　３

کيا آپ کو نمبر 1 ميں بيان کی گئی وجہ کی بناء پر کبهی گرفتار کيا گيا ہے يا کسی دوسرے طريقے سے جسمانی طور پر نظر بند يا آپ پر حملہ کيا گيا ہے؟

مقام
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５

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے تو  تمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

مقام

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے تو  تمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

مقام

あなたは本国政府に敵対する組織（本邦を含む。）に属していましたか。６

کيا آپ اپنے ملک يا جاپان ميں ،اپنے ملک کی حکومت کےخالف کسی مخالف  تنظيم کے رکن رہے ہيں ؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

اگر اپ کا جواب" ہاں"ميں ہے توتمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

سرگرميوں کی وضاحت آپ کا عہدہ مدت

期　間

رشتہ

あなたの家族は上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（２）

行為者 場　所

نام تنظيم

組織名

نام

行為の内容 続柄 氏　名

کب : کتنا عرصہ  واقعہ کی وضاحت 

 نمبر1ميں جس وجہ کاذکر کيا گيا ہے کيا کبهی اس کے عالوہ آپ کی فيملی کوگرفتار کيا گيا ہے يا کسی اور طريقہ سے جسمانی طور پر قيد کيا
گيا ہے يا کسی اور طريقہ سے آپ پر حملہ کيا گيا ہے؟

 نظر بند يا حملہ
کرنے واال

 نظر بند يا حملہ  واقعہ کی وضاحت 
کرنے واال

رشتہ سال/مدت کا وقتنام

活動内容 役　職

場　所 時期・期間

 کياآپ کی فيملی کونمبر 1 ميں بيان کی گئی وجہ کی بناء پر کبهی گرفتار کيا گيا ہے يا کسی دوسرے طريقے سے جسمانی طور پر نظر بند يا
حملہ کيا گيا  ہے؟

行為の内容 続柄行為者

あなたの家族は上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（１）

氏　名

時期・期間
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あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり，行動をとったことがありますか（来日後にとった　７

　行動を含む。）。 

کيا آپ نے کبهی اپنے ملک کی حکومت کے خالف سياسی رائے کا اظہار کيا؟  يا کوئی مخالف سياسی ردعمل اختيار کيا ؟

( بشمول جاپان ميں آنے کے بعد  ) ؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

 اگر اپ کا جواب" ہاں"ميں ہے توتمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

 نوٹ  : اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

上記１の理由によりあなたに対して逮捕状の発付又は手配がなされていますか。８

 کيا سوالنمبر 1 ميں آپ کی بيان کردہ وجوہات کی بناءپر آپ کے خالف گرفتاری کا کوئی وارنٹ جاری کيا گيا ہے؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

اگر اپ کا جواب" ہاں"ميں ہے توتمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

الزام جاری کردہ ادارہ  جاری کردہ تاريخ 

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

آپ کو مندرجہ باال حقيقت کا علم کيسے ہوا؟

来日前，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。９

کيا  جاپان ميں آنے سے قبل کسی فوجداری قانون کے الزام ميں کبهی پوليس نےآپ کوگرفتار کيا يا وکيل استغاثہ نے آپ پر کوئی مقدمہ دائر کيا ؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے، تو اس فوجداری مقدمے کافيصلہ بيان کريں۔

الزام

年月日

عدالتی فيصلہ تاريخ

判決内容 裁判所名

罪　　状 機関名 年月日

نام عدالت

罪　名
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あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。10

کياآپ نے کبهی کسی دوسرے ملک ميں  پناہ طلب کی؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے تو  تمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے.

طريقہ کار فيصلہ ملک کا نام

外国大使館，国連（ＵＮＨＣＲ）に庇護を求めたことがありますか（来日前，来日後いずれも記載）。11

کيا آپ نےجاپان آنے سے پہلے  ياجاپان آنے کے بعد کبهی کسی غيرملکی سفارت خانے يا اقوام متحدہ UNHCR  سےپناہ طلب کی؟ 

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

اگر اپ کا جواب" ہاں"ميں ہے توتمام حاالت تفصيل سے درج کيجئيے

ادارہ کا نام  فيصلہ تاريخ

あなたは，上記１から11までに記載した内容を裏付ける資料を提出することができますか。12

کيا آپ مندرجہ باال 1 سے 11 تک کے سواالت کے ديے گئے جوابات کی تائيد ميںثبوت کے طور پرمواد پيش کر سکتے ہيں؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب" ہاں " ميں ہے تو ثبوت کے طور پرمواد کے متعلق مفصل بيان ديجئيے.

機関名

提出理由 内　容 資料名

年月日結　　果

پيش کرنے تک کی مدت 

結　　果 手続内容 国　名

مواد کی نوعيتمواد (يا کاغذات )کا نام 

提出予定時期

پيش کرنے کی وجہ
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あなたが迫害を受けるおそれのあった国から脱出した日から日本に上陸するまでの経緯について具体的に　13

　書いてください。複数の国を経由した場合は，すべて書いてください。 

فالئٹ نمبريا بحری جہازکا نام  جہاز کا نام  ا يئر پورٹ کا نام  تاريخ روانگی کا پورٹ تاريخ

(مقام آمد) (مقام روانگی)

今回の日本への入国について該当するものにチェックしてください。

آپ جاپان ميں کس طريقے سے داخل ہوئے؟ کسی موزوں خانے پر نشان لگائيں ۔

第三国経由　□ 直行　□

کسی اور ملک سے گزرتے ہوئے   آپ جاپان آئے  براہ راست اپنے ملک سے

第三国経由の場合は，該当するものにチェックしてください。

اگر آپ جاپان ميں کسی اور ملک سے ہوتے ہوئے آئے ہيں، تو کسی موزوں خانے پر نشان لگائيں 

滞在　□ 乗換え　□

      جہاز تبديل کيا   اس ملک ميں قيام کيا 

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

  اگرآپ کسی اور ملک سے ہوتے ہوئے جاپان آئے ہوں تومفصل وضاحت کيجئيے .

رہائش کی وضاحت  قيام کی جگہ مقصد قيام مدت قيام ملک

(ٹيليفون نمبر) کب سے کب تک 

あなたは，日本で難民認定申請ができることを，いつ，どこで，どのようにして知りましたか。14

جاپان ميں بطورپناہ گزيں کی  درخواست دينے کے متعلق آپ کو کب ، کہاں،اور کيسے معلومات حاصل ہوئيں؟

滞在目的

年月日 出国港

（　　　～　　　）

（到着地） （出発地）

国　名滞在期間

（電話番号）

生活状況 滞在場所

入国港

 جس ملک ميں آپ کو اذيتيں دی جانے کا خدشہ تها اس ملک سے آپ کسطرح  فرار ہو کر؟جاپان ميں داخل ہوئے . ملک سے فرار ہونے  کے
.دن سے لے کر جاپان پہچنے  کے دن تک کے تمام حاالت مفصل تحرير کيجيے

年月日便名又は船名 運送業者名
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現在の生活費用について何によって賄っているのか書いてください。15

فی الحال، آپ اپنا گزر بسر کيسے کرتے ہيں؟

（　　　　　　　　　　　　）その他　□ 預金　□ 給与　□

تنخواہ سے بنک ميں جمع شدہ رقم سے ديگر

「給与」と答えた場合は，書いてください。

اگر آپ کا جواب "تنخواہ سے" ہے تو اپنی تنخواہ کی وضاحت کريں ۔

ماہانہ يا روزانہ کی بنياد پر    کمپنی کا نام    تنخواہ کی رقم 

月給　□

ماہانہ بنياد پر

日給　□

روزانہ کی بنياد پر

「預金」と答えた場合は，書いてください。

اگر آپ کا جواب "بنک ميں جمع شدہ رقم سے" ہے، تو اپنی بنک ميں جمع شدہ رقم کی وضاحت کريں ۔

بنک اکاونٹ کی قسم اور اکاونٹ نمبر  ميزان جمع شدہ رقم بينکنگ ادارہ

「その他」と答えた場合で，第三者から金銭的支援を受けている場合は，書いてください。

اگر آپ کا جواب "ديگر" ہےتو آپ کو  مالی امداد  کس کے ذريعے سے  ملتی ہے ؟

امدادی رقم مدت (کب سے کب تک     ) مددگار (گروپ يا شخص)

（円／年）

ساالنہ

（円／月）

ماہانہ

在外親族に送金したことがありますか。16

کيا آپ نے کبهی جاپان سے باہر رہائش پزيراہل خانہ کو رقم بهجيی ہے ؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے، تو بهيجی جانے والی رقم کی وضاحت کريں ۔

رشتہ نام

続柄 氏　　名

بينکنگ ادارہ بهيجی جانے والی رقم

期　間 支援団体又は支援者名

会　社　名月給・日給の別 給与の額

金融機関名

(ين/ سال)

(ين/ماہ)

金融機関名 送金額

（　　　　～　　　　）

支援金額

預金残高口座の種類・番号
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来日後6月以内に難民認定申請を行っていない人は，申請が遅れた理由を具体的に書いてください。17

 اگر جاپان ميں آنے کے بعد 6 ماہ کے اندر آپ نے پناہ گزين کی حيثيت کے ليے درخواست نہيں دی ، تو اس تاخير کی وجہ بيان کريں ۔

来日後，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。18

جاپان آنے کے بعد کسی فوجداری قانون کے الزام ميں کيا کبهی آپ کوپوليس نے گرفتار کيا يا وکيل استغاثہ نے آپ پر کوئی مقدمہ دائر کيا ؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے، تو اس فوجداری مقدمے کافيصلہ بيان کريں۔

الزام

第三国への渡航を希望しますか。19

کيا آپ کسی اور ملک ميں جانے کے خواہش مند ہيں ؟ 

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

「はい」と答えた場合は，渡航先国及びその理由を具体的に書いてください。

اگر آپ کا جواب" ہاں " ميں ہے تو اس ملک  کا نام اور وہاں جانے کی وجوہات تفصيل سے بيان کيجئيے .

迫害を受けるおそれ以外の理由で，本国に帰国できない理由があれば，具体的に書いてください。20

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

اذيتيں دی جانے کے خدشہ کےعالوہ اگرکسی اور وجہ سے آپ اپنے وطن واپس نہيں جانا چاہتے تو ان وجوہات کی وضاحت کيجئيے .

نوٹ : اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

判決内容

عدالتی فيصلہ نام عدالت تاريخ

罪　名 年月日裁判所名
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現在の健康状態はどうですか。21

 موجودہ دنوں ميں آپ کی صحت کسی ہے  ؟

良好　□

اچهی ہے

「不良」と答えた場合は，その状況を具体的に書いてください。 不良　□

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。 خراب ہے 

اگر آپ کی صحت خراب ہے تو بيماری کے بارے مفصل تحرير کيجيئے.

نوٹ    : اگر آپ کو اضافی جگہ درکار ہے، تو ايک عليحدہ شيٹ تيار کرکے پيش کريں۔

難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。22

 جب ريفوجی کے آفيسر آپ سے انٹرويو ليں گے تو کياآپ کومترجم کی ضرورت ہو گی ؟

いいえ　□ はい　□

ہاں نہيں

語 必要とする場合は何語を希望しますか。

زبان  اگر آپ کا جواب "ہاں" ہے تو ايک زبان مقررکريں ۔

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

اگرآپ مترجم کے بارے ميں  کسی قسم کی درخواست کرنا چاہتے ہيں، تو اس کی وضاحت کريں ۔

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

ميں تصديق کرتا ہوں کہ اس درخواست ميں موجود معلومات صحيح ودرست ہيں۔

日 月 年 申請者（代理人）の署名

درخواست دہندہ (يا نمائندے) کے دستخط      سال           ماہ             دن 
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