


           ہم آپ کو ایک محفوظ سفر کی خواہش                
نقل و حرکت اور                                     

                               سفر کرنے کا حق کی آزادی
سب                                           

                                         کے لیے
        باڑ اور دیواروں کے ساتھ نیچے                     
یکجہتی ہماری طاقت ہے           

بلقان روٹ کے بارے میں آزاد سفر معلومات 
ان. کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس ہیں) 8.11.2015(یہاں موجودہ صورتحال 

سب کچھ تیزی سے. خطوں سے کارکنوں اور تارکین وطن سے آزاد معلومات ہیں
تبدیل کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں معلومات طویل وقت کے لئے درست ہو جائے

.گا کہ کوئی ضمانت نہیں ہے
میں بارڈر کراسنگ پر Preševo سربیا کے ذریعے راستے پر صورت حالتم

8رجسٹریشن کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے  . سربیا میں داخل ہو سکتا ہے
کھانے، مشروبات اور سم کارڈ. گھنٹے کے لئے ممکنہ طور پر انتظار کرنا

تارکین وطن وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرف سے. خریدنے کے لئے آخری موقع
17. دھوکہ کیا گیا ہے اور وہ ٹیکسی لینے کی سفارش نہیں کرے گا کہ کیا ہے

فی یورو کے لئے 35یورو کے لئے شخص یا ٹرینوں   Croation سرحد پر
بجے یا 10فی دن ایک براہ راست ٹرین اور (ہیں ہیں  busses سڈ کے لئے جا

مہاجرین). گھنٹے وقت سفر 15میں بلغراد کے ذریعے دو ٹرینوں؛  00:00
وہ سربیا سے رجسٹریشن کاغذات کے بغیر کروشیا نقل و حمل میں داخل ہونے کی 

تارکین وطن وہ سربیا سے رجسٹریشن کاغذات. اجازت نہیں دی گئی کہ رپوٹ کیا
کے بغیر کروشیا نقل و حمل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ کیا

.ہے
سڈ سے> کروشیا کے ذریعے راستے پر صورت حالس وقت لوگوں کو براہ راست

کی طرف سے لے جایا جاتا ہے) ٹرینوں 5-4فی دن اب تک (منظم ٹرینوں 
نیا رجسٹریشن کیمپ واقع ہے جہاں> کی) سربیا<(  Slavonski Brod

نئے طریقہ کار فنگر پرنٹ لینے شامل ہیں، لیکن اب تک اس عمل. ،)کروشیا<(کی 
کیمپ کے علقے میں وائی. سے انکار کر دیا فنگر پرنٹ والوں سے نہیں لیا گیا تھا

رجسٹریشن کے بعد ٹرانسپورٹ کراتی پولیس کی. فائی کنکشن کبھی کبھی نہیں ہے
لوگ. طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے  Dobova <(سلووینیا)> میں مزید کیمپ

کروشیا میں نقل و حمل کے. سے ٹرینوں کی طرف سے منتقل کر رہے ہیں
پولیس نے انہیں الگ کیونکہ بہت سے لوگ ان کے قریبی. اخراجات کی مفت ہے

ہر وقت ساتھ رہنا کرنے کی کوشش. لوگ کھو .
کی میں Slavonski Brodسلووینیا کے ذریعے راستے پر صورت حال



کے سلووینیائی کیمپ میں Dobova کراتی کیمپ سے آپ کو ٹرین کی طرف سے
ٹرین سٹیشن میں گنجائش سے زیادہ ہے تو، تارکین وطن یہ فنگر. پہنچ جائے گا

ڈیٹا بیس کو بھیجا جاتا ہے تو ہم ہو سکتی ہے جس، اس بات کا EURODAC پرنٹ
رجسٹریشن کے لئے ایک قریبی کیمپ میں منتقل اور چند گھنٹوں کے(یقین نہیں ہیں 

اندر اندر ٹرین سٹیشن، زیادہ سے زیادہ ایک رات کو واپس لے جایا جاتا ہے ایک ڈبلن
)ملک بدری واپس سلووینیا کرنے کے لئے . Dobova  یہ صرف(سے ٹرینوں

ٹرینوں میں سے. آسٹریا کی سرحد پر جا رہے ہیں) چند گھنٹے کی ضرورت ہے
ٹرین اسٹیشن پر. لئے جا رہے ہیں Sentilj / Spielfeld زیادہ تر

مزید. خوراک اور گرم کپڑے فراہم کرنے رضاکاروں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے
مبصرین-برآں، کیریٹس، ریڈ کراس اور یو این ایچ سی  Dobova میں موجود

خریداری کے لئے کوئی امکان، کوئی وائی فائی، فونز کے لئے کوئی چارجر. ہیں
.نہیں ہے

Jesenice، Sentilj اور Gornja Radgona: سلووینیا حکام تین
مرکزی کیمپ. سرحدی چوکیوں کے لئے لوگوں کو نقل و حمل  Sentilj میں

فوج کنٹرول کوریڈور نہیں/ سلووینیا اور آسٹریا کے درمیان ایک پولیس . ہے
یہ مستقل طور. میٹر چلنا ہے 100تم ایک دوسرے کے کیمپ سے تقریبا . ہے

میں انتظار کرنا پڑے گا کتنی دیر تک، تبدیل کر" کوئی آدمی زمین"پر آپ کو اس 
کبھی کبھی لوگوں کو کبھی کبھی بہت زیادہ، صرف چند گھنٹے کے لئے. رہا ہے
آپ آسٹریا تک پہنچنے کے لئے، سلووینیائی کیمپ چھوڑنے کے لئے. انتظار

انتظار کر رہے وقت کے لئے گرم کپڑے،: فیصلہ کرتے ہیں تو، تیار ہو جائے
.خوراک اور پانی لے لو

AUSTRIA آسٹریا وہ جب تک جرمنی. آسٹریا سرحد بند ہے کہ افواہ سچ نہیں ہے
.بھی سرحد کھلی رکھتا ہے کے طور سرحد بند نہیں کرے گا کا اعلن کیا ہے

سرحد کے لئے آتا ہے جو ہر کوئی ایک نقطہ یا دوسرے پر داخل کرنے کے قابل ہو
کے گروپ کی طرف سے 50کے لئے آپ کو ایک وقت کے ارد گرد . جائے گا

.میں دو کر رہے ہیں جب تک آپ کو کچھ گھنٹوں کے لئے انتظار کر کیا جائے گا
اس کے بعد، ایک بار. اگل، آپ کو گرم کھانے کے لئے قطار میں کھڑے جائے گا

اگر آپ رات کو دیر سے پہنچتے ہیں تو- - بڑے خیموں میں . ہیں  bus پھر
آپ وہاں رات خرچ کرنے کے لئے ہو سکتا ہے اور صرف اگلی صبح ایک بس پر

ہیں کہیں آسٹریا میں، دستیاب کسی بھی بڑے پیمانے پر رہائش کے bus .حاصل
اس وقت، آپ کو یا تو سیاسی پناہ کے لئے اس کے بعد کر سکتے. لئے جا رہے

آپ مفت کے لئے تبدیل کر سکتے ہیں. ہیں یا جرمن سرحد کے لئے آگے بڑھنے
اب نصب کیا جا رہا وائی فائی نہیں. کہ سرحد پر طبی ڈاکٹروں نہیں ہے

جرمنی.ہے Freilassing، Laufen، Simbach، Neuhaus اور
Wegscheid: جرمنی تارکین وطن کے لئے پانچ اہلکار سرحدی چوکیوں ہے.

خوراک، کمبل اور جرمن جانبہ مقامات پر منتقلی طبی علج کے.انتظار کے اوقات 
پولیس فورسز آپ عام طور پر جرمنی میں رہنے کے. لئے سہولت ہے مختلف



وہ یا تو براہ راست جرمنی کو پار کرنے کے بعد. لئے صرف مجرمانہ فائلوں) 
فنگر پرنٹ لے جائے گا یا آپ کو ایک اور جرمن (لئے DUBLIN کے لئے یا بھی

شہر میں ٹرین یا بس کی طرف سے پر سفر کریں گے اور رجسٹریشن آپ کو وہاں
آپ عام طور پر آپ کو کچھ دن تک چند گھنٹوں کے لئے. پر مجبور کیا جائے گا

کوئی بات. حراست میں لے لیا ہے جہاں ایک رجسٹریشن کیمپ میں لیا جائے گا
آپ کو مزید پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو، ہم- نہیں آپ رجسٹرڈ یا نہیں تھے چاہے 

معلومات یہاں چیک کریں. گا reommend آپ کو کوشش کرنے :-
http://www.proasyl.de/en/service/legal-

advice/angebote-fuer-fluechtlinge/-
https://refugeeswelcomepad.wordpress.com/

آپ جرمنی. اسکینڈینیویااسکینڈینیویا کے لئے مختلف نقل و حمل کے راستے ہیں
سے گزرنا تو ہم مرکزی ٹرین اسٹیشن پر ہیمبرگ میں پہلے روکنے کے لئے مشورہ

وہاں آپ کو کس، راسٹاک یا لیوبیک کے ذریعے تیز فیری راستے کے. دیتے ہیں
سویڈن. لئے قابل اعتماد معلومات کے ساتھ آپ کو مشورہ دے جو حامیوں جائے

:کے لئے یہاں اچھی معلومات تلش
http://www.farr.se/images/pdf/2015/flyer_welcom

e.pdf
یورپ نیٹ ورک میں خوش آمدید :روٹ پر مددگار رابطے :

www.w2eu.info live.w2eu.info : پر تازہ ترین اپ ڈیٹراستے
،00381616450529کوئی سرحد اجتماعی، ) منحصر ہے کیا وائبر،: (سربیا

کوئی سرحد زغرب،: کروشیا  noborderserbia@riseup.net :میل
، میل00385998458911 : noborderzagreb@riseup.net

آن لئن تمام وقت ہو گیا ہے، لیکن نہیں کیا وائبر،، بہتر ایک پیغام: (سلووینیا
)بھیجنے کے لئے  Fronta سے Brez meja، 0038630321843،،

frontabrezmeja@gmail.com،
https://twitter.com/BrezMeja      کھو دیا) بچوں( کے بچے آپ

اپنے رشتہ داروں کے لیے تلش؟116000: ہے؟ یورپی یونین کے ہنگامی نمبر
004359133103333
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