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【注意事項】

 [فارم پُر کرنے سے متعلق احتیاطیں]

読んだ注意事項には，チェック☑をしてください。

يہ فارم پُر کرنے سے پہلے مندرجہ ذيل احتياطوں کا بغور مطالعہ کريں۔

نشان لگائيں۔☑جس احتياط کا مطالعہ کرچکے ہوں اس کے خانے ميں اس طرح 

この申請書には，あなたが主張したい事情を全て書いてください。 □

اس درخواست فارم ميں، آپ جن واقعات کا دعوٰی کرنا چاہتے ہيں وہ تمام حاالت تحرير کريں۔ 

回答に当たっては，該当する欄にチェック☑をし，記入部分には，具体的かつ詳細に書いてくだ □

کا نشان لگائيں اور پُر کرنے والے کالم ميں وضاحت کے ساتھ مفصل جواب تحرير ☑سوال کا جواب ديتے وقت، متعلقہ خانے ميں 

(اگر آپ کو جواب تحرير کرنے کے لئے اضافی جگہ درکار ہو تو عليحدہ کاغذ پر تحرير کر کے جمع کروائيں۔)کريں۔ 

この申請書に嘘を記載したり，嘘の資料を提出した場合は，審査上不利益を被ることがあります。 □

اس درخواست ميں غلط بيانی يا جعلی دستاويزات جمع کرانے کی صورت ميں، معائنے کی کاروائی کے دوران آپ کے لئے نقصان دہ 

ثابت ہو سکتی ہے۔

前回の難民認定申請後，国籍，家族構成，居住歴，学歴，職歴，本邦出入国歴，海外渡航歴及び宗教に １

کیا پچھلی مرتبہ درخواست برائے منظوری حیثیت پناہ گزین داخل کرنے کے بعد، شہریت، گھرانے کے افراد، رہائش، تعلیم، روزگار، جاپان میں

 آمد یا روانگی، بیرون ملک سفر یا مذہب کے ضمن میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟

□　いいえ

نہیں

□　はい

ہاں

変更事項はどれですか。←

کن معامالت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ متعلقہ خانے میں نشان لگائیں۔

□　国籍□　家族構成□　居住歴□　学歴

تعلیمرہائشخاندان کے افرادشہریت

□　職歴□　本邦出入国歴□　海外渡航歴□　宗教（宗派）

(مذہبی فرقہ)مذہب بیروِن ملک سفرجاپان آمد یا روانگیپیشہ

変更内容を具体的に書いてください。←

تبدیلی سے متعلق تفصیل سے تحریر کریں۔

　前回は，どのような迫害事情を主張しましたか。具体的に書いてください。２

پچھلی مرتبہ درخواست داخل کرتے وقت آپ نے جن اذیتوں کو بیان کیا تھا۔ واضح طور پر تحریر کریں۔

　今回は，新たに主張する迫害事情がありますか。３

کیا اس مرتبہ آپ کو دی گئی اذیتوں سے متعلق نئے واقعات بیان کرنا چاہتے ہیں؟

□　ない

نہیں

「ない」と答えた場合，４の質問に答えた後，６以降の質問に答えてください。←

 کے بعد کے سوالوں کے جواب دیں۔6 کا جواب دینے کے بعد سوال نمبر 4ہے تو، سوال نمبر “ نہیں”اگر آپ کا جواب 

□　ある

ہاں

「ある」と答えた場合，４以降の質問に答えてください。←

  کے بعد کے سوالوں کے جواب دیں۔4ہے تو، سوال نمبر “ ہاں”اگر آپ کا جواب 

　 変更はありますか。

。）さい。（枠内に書けない場合は，別紙を提出してください

以下の注意事項をよく読んだ上で質問に答えてください。



迫害を受けるおそれ以外の理由で，日本での滞在が必要な理由がありますか。４

کیا اذیتیں پہنچائے جانے کے خوف کے عالوہ، دیگر وجوہات کی بناء پر آپ کا جاپان میں قیام کرنا ضروری ہے؟

□　ない

نہیں

□　ある

ہاں

「ある」と答えた場合，具体的に答えてください。←

ہے تو، اس کی وضاحت کریں۔“ ہاں”اگر آپ کا جواب 

３の質問で「ある」と答えた場合，「新たな迫害事情」について，下記（１）から（６）までの質問　５

に答えてください。

کے بارے میں“ اذیتوں کے نئے واقعات”ہے تو، برائے مہربانی “ ہاں” میں آپ کا جواب 4اگر سوال نمبر 

کے جواب دیں۔  (6)تا  (1)درج ذیل سواالت 

「新たな迫害事情」が発生した時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。（１）

کب پیش آئے؟ عربی ہندسوں میں عیسوی کیلنڈر کے مطابق تحریر کریں۔ “ اذیتوں کے نئے واقعات”

「新たな迫害事情」をあなたが知った時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。（２）

کے بارے میں آپ کو کب علم ہوا؟ عربی ہندسوں میں عیسوی کیلنڈر کے مطابق تحریر کریں۔ “  اذیتوں کے نئے واقعات”

「新たな迫害事情」が発生した場所は，どこですか。（３）

کس جگہ پیش آئے؟“  اذیتوں کے نئے واقعات”

「新たな迫害事情」を前回の手続で主張できなかったのはなぜですか。（４）

پچھلی مرتبہ درخواست داخل کرتے وقت کیوں نہیں بیان کر سکے؟“ اذیتوں کے نئے واقعات”

「新たな迫害事情」の内容を具体的に答えてください。（５）

کی تفصیل کا وضاحت سے جواب دیں۔“  اذیتوں کے نئے واقعات”

迫害を受けたのは誰ですか。ア　誰から迫害を受けましたか。 イ　

کس نے اذیت پہنچائی؟اذیتیں کس کو دی گئیں؟

□　あなた自身

آپ کو بذات خود

□　あなたの家族・親族

آپ کے خاندان کے افراد یا رشتہ داروں کو

□。）　上記以外（具体的に書いてください

(واضح طور پر تحریر کریں)مندرجہ باال کے عالوہ 

　どのような迫害を受けたのですか。 ウ

کس قسم کی اذیتیں دی گئیں؟



　迫害を受けたのは，なぜですか。 エ

کیوں اذیتیں دی گئیں؟

　迫害と関係する本国情勢に大きな変化があった場合，それを具体的に書いてください。 オ

کیا آپ کے ملک کے حاالت میں آپ کو دی گئی اذیتوں سے مطابقت رکھنے والی کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے تو اس کو وضاحت سے تحریر 

کریں؟

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。（６）

اگر آپ اپنے ملک واپس جاتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے مشکل حاالت کا سامنا متوقع ہے؟ 

　誰から迫害を受けるおそれがありますか。 ア

آپ کو کس سے اذیتیں پہنچائے جانے کا اندیشہ ہے؟

　いかなる事態が生じますか。 イ

کس قسم کے مشکل حاالت واقع ہو سکتے ہیں؟

　今回，新たに提出する資料はありますか。６

کیا اس مرتبہ آپ کوئی نئی دستاویز جمع کروانا چاہتے ہیں؟

□　ない

نہیں 

□　ある

ہاں

「ある」と答えた場合，その資料の内容を具体的に書いてください。←

ہے تو، اس دستاویز کی تفصیل واضح طور پر تحریر کریں۔“ ہاں”اگر آپ کا جواب 

　現在の健康状態はどうですか。　７

آج کل آپ کی صحت کیسی ہے؟

□　異常なし

کوئی خرابی نہیں 

□　異常あり

خراب ہے

　「異常あり」と答えた場合，具体的に書いてください。←

تو، واضح طور پر تحریر کریں۔“ خراب ہے”اگر آپ کا جواب 



　難民調査官のインタビューを希望しますか。　８

کیا آپ چاہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کا تحقیقاتی افسر آپ کا انٹرویو کرے؟ 

□　希望する

چاہتی ہوں/ چاہتا 

□　希望しない

نہیں چاہتی ہوں/ نہیں چاہتا 

　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。　９

پناہ گزینوں کے تحقیقاتی افسر کے انٹرویو کی صورت میں، کیا آپ کو مترجم کی ضرورت ہوگی؟

□　いいえ

نہیں

□　はい

ہاں

「はい」と答えた場合，何語を希望しますか。（　　　　　　　　　）語←

ہے، تو آپ کونسی زبان میں بات کرنا پسند کریں گے؟“ ہاں”اگر آپ کا جواب 

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。

اگر آپ مترجم سے متعلق کسی قسم کی درخواست کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں تحریر کریں۔

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

کرتی ہوں، کہ مندرجہ باال درخواست میں درج تفصیالت درست اور حقیقت پر مبنی ہیں۔/ میں تصدیق کرتا ہوں 

申請者（代理人）の署名年月日

دنماہسالکے دستخط (یا نمائندہ)درخواست دہندہ 

زبان (                      )


