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     حفظان صحت          حفظان صحت 
         

 
 طبی مراکز میں داخلے کا طریقہ کا ر 

  ومیابتدا میں مریضوں کو ہنگامی صورت حال، عم
طبی امداد کےلئے   مطلوبہ چیک اپ، سرجری اور 
کی   صحت مراکز دیگر یا  پبلک/گورنمنٹ ہسپتالوں
  انتہائی) ابتدائی، ثانوی یا  طرف بھیجا جاتا ہے

 نگہداشت( 
پر  خرچ ذاتیاپنے  اگر چاہیں تو مریض تاہم

کلینک/ہسپتال سے عالج کروا  ڈاکٹر یاپرائیویٹ 
   ۔یںسکتے ہ

 
 عالج معالجہ کی دستیابی اور اخراجات/الگت 

ہسپتالوں میں ہنگامی طبی امداد اور مریضوں  پبلک 
مفت ڈور پیشنٹ سروسز  اِن /ڈور کے لئے آوٹ

مریض پرائیویٹ طبی  و ج ۔فراہم کی جاتی ہیں 
ڈاکٹر کی فیس    مراکزمیں عالج کرواتے ہیں توانہیں

   یں۔ہ  ے ہوتےادا کرن  خوداخراجات   اور دیگر طبی
  زپبلک حفظان صحت کے مراکز میں ویکسینیشن 

   ۔ مفت دی جاتی ہیں
  ۔پبلک صحت مراکز میں ادویات مفت دی جاتی ہیں

میڈیکل   پرائیویٹ نسخہ جات اورکاونٹر ادویات
   ی ہیں۔جا سکت یسٹوروں سے خرید

کے  معالجہ  ک   لئے  عالج  زیادہ    ےاخراجات  یا  کم 
انحصار کا  دواساز   ہونے  اور  نوعیت  کی    ادویات 

۔ کمپنی کے برانڈز پر ہوتا ہے

  عام معلومات برائے حفظان صحت  
ممال  پذیر  ترقی  ان  میپاکستان  پبلک  شامل ہے    ں ک  جہاں 

)عوامی طبی انشورنس کا نظام( کا    میڈیکل انشورنس سسٹم
جزوی   فقدان ہے یعنی کہ کچھ عالقوں میں مکمل یا پھر

پرائیویٹ   میسر ہےتاہم بہت سی  پر مذکورہ سہولت  طور 
اُن کی    ۔کمپنیاں ہیلتھ انشورنس کی سہولت فراہم کرتی ہیں
ر روزانہ  انشو رنس سہولیات میں ہسپتال میں داخل ہونے او

کی بنیاد پرعالج معالجہ کےلئے آنے والے بیرونی مریض  
   فیس   کی سرجن  یا  مذکورہ انشورنس میں ڈاکٹر  ۔شامل ہیں
کمرے  ،  مشاورتی فیس، زچگی  تشخیصی ٹیسٹ، ،  ادویات 

کے چارجز/ کرائے اور طبی نگہداشت سے متعلقہ دیگر  
ہیلتھ انشورنس کی    طبی اخراجات  ۔اخراجات بھی شامل ہیں
منحصر   پر  کی    ۔ہیںہوتے  نوعیت  صارفین  مخصوص 
پورا  کو  کےلئے    ضروریات  بھی    مختلفکرنے  پیکج 

 وتے ہیں۔ دستیاب ہ
ہیں جو  وں کے نام دئے گئے  کچھ انشورنس کمپنی  میں   ذیل 

 ۔ متعدد اقسام کی ہیلتھ انشورنس فراہم کرتی ہیں
  کے متعلقہ جگہوں پر جانے )سیکشن برائے رابطہ میں

 لئے تفصیالت اور پتے دئے گئے ہیں(
 جوبلی الئف انشورنس   -
 ایس پی آئی ہیلتھ انشورنس   -
 دی یونیورسل انشورنس کمپنی   -یو آئی سی  -

ٹی پی ایل انشورنس  -

 کی دستیابی  وں طبی سہولیات اور ڈاکٹر

پاکستان میں طبی نگہداشت کا نظام پرائیویٹ اور   
وفاقی اور صوبائی    ۔پبلک سیکٹر پر مشتمل ہے

سسٹم  کیئر  ہیلتھ  پبلک  علیحدہ  علیحدہ    حکومتیں 
ہیں کا نظام( کو چالتی    ۔ )عوامی حفظان صحت 

چاروں    پبلک ہیلتھ کیئر سسٹماور    پرائیویٹ سیکٹر
کام   متوازی  صوبوں اور وفاقی دارالحکومت میں

آبادی کو   70%  پرائیویٹ سیکٹر تقریبا   یں۔ہ   کرتے
بادی کو پبلک سیکٹر طبی  آ   30جبکہ باقی ماندہ %

شہروں میں ہسپتال،    بڑےا ہے۔  ت فراہم کرتیاسہول
میں   رسائی  تک  مراکز  طبی  دیگر  اور  کلینک 

ہوتی نہیں  دشواری  پر  لیکن    کوئی  طور  عام 
ب تسلی  سروسز  کی  صحت  حفظان  ش  خ عوامی 

ہ میں   وتیں۔نہیں  عالقوں  تر  دیہی  لوگ    زیادہ 
رہتے  مراکز سے دور    ہسپتال اور بنیادی صحت 

ہیں لہذا، حفظان صحت کی سہولیات تک رسائی  
صبرآز ہے  ماایک  نے    ۔کام  پاکستان  حکومت 

غریب اور ضرورت مند طبقے کےلئے صحت  
سہولت پروگرام متعارف کروایا ہے۔ اس پروگرام  
کے تحت حفظان صحت کی مختلف سہولیات مفت  

 فراہم کی جاتی ہیں۔ 

وطن واپس آنیوالوں کےلئےحفظان صحت کے  
 مراکز تک رسائی 

 اہلیت اور مطلوبات:  
ز پبلک  اور اُن کی فیملی ے افرادوطن واپس آنیوال 

کی سہولیات سے   حفظان صحت پرائیویٹاور 
 ضرورت۔ بوقت  کے اہل ہیںمستفید ہونے 

ی  سکت ی جاحاصل ک بھی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس 
   ہے۔

 رجسٹریشن کا طریقہ کار: 
پبلک اور پرائیویٹ حفظان صحت کے مراکز 

تک رسائی حاصل کرنے کےلئے کسی 
رجسٹریشن کی ضرورت   ے یامخصوص طریق

پبلک/پرائیویٹ    افراد والے وطن واپس آنی ۔نہیں
ہسپتالوں، بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز 

سے  لیبارٹریز  تشخیصی  یوں اورصحت، ڈسپنسر
ہیلتھ   ۔سکتے ہیں رحاصل کبآسانی طبی سہولیات 

میں تفصیلی معلومات اور   بارےانشورنس کے  
کی  کمپنیوںحوالہ جات قابل اعتماد انشورنس 

نمبرز یا پھر اُن کے دفاتر  فون ویب سائٹ، فری  
   ۔ ہیں ی سکت ی جامیں جا کر حاصل ک

طبی نگہداشت کے مراکز   دستاویزات:  مطلوبہ
مخصوص   تک رسائی حاصل کرنے کےلئے
تاہم حالیہ   وتیدستاویزات کی ضرور ت نہیں ہ

دہ  کرحکومتی جاری  طبی ریکارڈ/ لیب رپورٹس، 
ر دیگر متعلقہ دستاویزات مطلوب  شناختی کارڈ او

یں۔ہ



 لیبر مارکیٹ  لیبر مارکیٹ  

س،  ٹنین میناینڈ   گکمپیوٹر ہارڈوئیر رپیئرن 
کمپیوٹر ٹیکسٹائل  ، مائیکروسافٹ ان لمیٹیڈ پوٹینشل 

اپلیکیشن، موبائل  بزنس ڈیزائننگ، کمپیوٹر 
برآمدات    وٹیکسٹائل فٹر، درآمدات ،  رپیئرنگ

کےلئے دستاویزات کی تیاری، آٹو کیڈ، آٹو  
،  الیکٹریشن، موٹرسائیکل میکینک، کشیدہ کاری

 ۔ ڈریس میکنگ/ سالئی ، بیوٹیشن 
  نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن

((NAVTEC 
http://navttc.org 

ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی  
(TEVTA ) 

http://www.tevta.gov.pk 
 

 
 
 
 
 
 

( : سمال اینڈ میڈیم SMEDAسمیڈا)
 )گورنمنٹ(ی انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹ

 https://smeda.org 
 

نوکری تالش کرنے کے مراکز / جاب پلیسمنٹ  
 )گورنمنٹ( سنٹر

http://jobplacement.gov.pk 
 

 )پرائیویٹ(( Rozee)روزی 
http://www/rozee.pk 

 
 )پرائیویٹ( ( Brightspyre)یر ائبرائیٹ سپ

http://new.brightspyre.com 
 
 )پرائیویٹ( ( Mustakbil) مستقبل  

www.mustakbil.com 
 

 بے روزگاری وظیفہ / امداد: 
منصوبے   مختلف  وقتا فوقتا   کرتی    پیشحکومت 

طالب علموں اور نوکری کے ،  ہے تاکہ نوجوانوں
  مثال   ۔متالشی افراد کو معاونت فراہم کی جا سکے

پر طور  چھوٹے    کے  سکیمز،  انٹرپرینیورشپ 
)پرائم منسٹر یوتھ    کاروبار کے لئے آسان قرضے

سکیمز برائے گریجویٹ    سکا لرشپ   ،بزنس لون(
   لبا۔گریجویٹ طاور پوسٹ 

 : ٹریننگمزید تعلیم اور 
اور مخصوص    مزید تعلیم  حکومت پاکستان نے

شعبوں میں ٹریننگ حاصل کرنے کے خواہشمند  
لئے کے  تربیتی  افراد  شروع    مختلف  پروگرام 
 کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ے کیے ہیں جیس 

کمیشن ٹیکنیکل    ((NEVTEC  ایجوکیشن  اور 
اتھارٹی  ٹریننگ  ووکیشنل  اینڈ    ایجوکیشن 

(TEVTA  -   گورنمنٹ صوبائی  کا    پنجاب 
متعدد اقسام کے تربیتی کورسز   ۔ یہاںپروگرام(

 ۔  جاتے ہیں ےکروائ
 ان میں سے کچھ یہ ہیں: 

معلومات:  عمومی  میں  بارے  کے  مارکیٹ  لیبر 
   

سے   وجہ  کی  آبادی  زائد  212)کثیر  سے    (ملین 
اور انسانی وسائل کے    فورسبڑی لیبرایک  پاکستان  

 ۔ حامل ممالک میں سے ایک ہے
پاکستان میں کئے گئے اعدادوشمار کے مطاق    2019
  ورلڈ رپورٹ کی گئی )فیصد    73.9  لیبر فورس   میں

   ۔بینک کےمطابق(
سے مردوں میں عورتوں کی نسبت    ے لحاظآبادی ک

ہم اب    تا  ۔زیادہ ہے  گنا  4سے    3مالزمت کا تناسب  
 ۔  صنفی عدم مساوات میں کمی واقع ہو رہی ہے 

  کے رجحان میں  روزگارحصول  صنعتی شعبے میں
 ( 24% تقریبا  ) روز بروز اضافہ ہو رہا ہے

میں کمی واقع   سے وابستہ افراد جبکہ زرعی شعبے  
  تقریبا )  پیشہ افراد  سروس۔  (37%    ہو رہی ہے )تقربیا

ا  (%39 کا  فورس  ورک  کل  کی  ن  بڑا  پاکستا  یک 
  ۔ ہے  6%  بے روزگاری کی شرح تقریبا  ہیں۔   ہصح

روپے    30،000  سے  15،000کم از کم ماہانہ آمدنی  
تقریبا   سرکاری    ۔ ہے تنخواہ  کی    20,000مالزمین 

اس    ۔از کم ( سے شروع ہوتی ہے  روپے ) اوسط کم
اور   ٹرانسپورٹ  ہاوسنگ،  میں  آمدنی  اوسط  ماہانہ 

ہیں  االؤنسدیگر شامل  مختلف    ۔بھی  میں  تنخواہوں 
سے بہت تیزی سے فرق    لحاظنوکریوں/کیرئیر کے  

 ۔ آتاہے
حالیہ معاشی دوڑ میں روزگا ر    مالزمت کی تالش: 

ہے کام  آزما  صبر  ایک  کرنا  میں   ۔ تالش  ن    پاکستا 
موزو افراد  متالشی  ڈھونڈنے    نوکری  ںنوکری کے 

مثال کے    کےلئے کئی ایک ذرائع اختیار کرتے ہیں
طور پر اخباری اشتہارات، ذاتی حوالہ جات اور آن  

 ۔  پورٹل الئن جاب 
شعبے پرائیویٹ  اور  تالش  میں    حکومتی  مالزمت 

 کرنے کے آن الئن ذرائع درج ذیل ہیں:
 
 

 وطن واپس آنیوالوں کےلئے رسائی  
 اہلیت اور مطلوبات:

  ، سال ہے  45-21تعلیم یافتہ افرادجن کی عمر 
مالیتی اداروں سے کاروباری قرضہ کےلئے  

ہ مذکور شہری پاکستانی ۔ اپالئی کر سکتے ہیں
اپالئی کرنے کے اہل ہیں اگر وہ  باال قرض
رقم   وں۔ قرض کیکرتے ہ یپور شرائط مطلوبہ  

پر مختلف ہو    متعدد عوامل کی بنا اور شرح سود
کہ تعلیمی قابلیت، کاروباری  ےجیس ےہ  یسکت

، ضامن  ( فزیبلٹی) کا قابل عمل ہونامنصوبے 
 وغیرہ   ا طریقہ کارکی ادائیگی ک قرض  کندگان، 



 سنگ ؤہا سنگ ؤہا 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنگ کے بارے میں عام معلومات ؤہا
 

پاکستان میں مکانات بآسانی خریدے یا کرائے پر لئے جا  
ہیں۔   میں    سکتے  اوسط  شہری عالقوں  کا  بیڈروم  ایک 

( بغیر کرایہ  کے  یوٹیلیٹی  اور    روپے   10000(  سامان 
پر کافی رقم خرچ ہو    یوٹیلیٹی بلز   سے شروع ہوتا ہے۔  

سکتی ہے خاص طور پر بجلی اور گیس۔ بڑے شہروں 
کے مکانات  الگ  میں  یا  سے    اپارٹمنٹ  پورشن  آسانی 

سکتے  دستیاب   اخراجات    لیکنہیں  ہو  دیگر  اور  کرایہ 
دیہی عالقوں اور چھوٹے    ہیں۔ دوسری طرف   ہوتے  زیادہ

  ہیں   کم  ی اخراجات( میں رہائشعالقوں  یشہروں )مضافات
۔ پاکستان میں عام طور  ےہ   کی تعداد زیادہ  مکاناتاور  

رہائش  لیے عارضی  والوں کے  آنے  نئے  دستیاب    یںپر 
سکتے ہیں    مل  اپارٹمنٹس  ہائشی۔ قلیل مدتی روتیںنہیں ہ
 کرایہ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے۔  ان کا لیکن

 
 

 رہائش / مکان تالش کرنا   
حوالہ جات  اور    طےراب   ذاتییا    پراپرٹی ڈیلرمیں    شہروں

بہترین   کا  کرنے  تالش  اسٹیٹ    ۔یںہ  ذریعہمکان  ریئل 
ویب سائیٹس کے  اور ہاؤسنگ  آن الئن ذرائع    ، ںیاایجنس 

 ۔  ہے یذریعے بھی مناسب رہائش تالش کی جا سکت
درج ذیل ویب سائیٹس پر فائدہ مند انفارمیشن مل سکتی  

 ہے:  
 w.zameen.comhttp://ww 
  

https://www.olx.com.pk/houses_c1719 
 
 

 عارضی ہاوسنگ کی سہولیات 
بدقسمتی سے پاکستان میں عارضی رہائش کی سہولت  

وطن واپس آنیوالوں کے لئے صرف   ۔میسر نہیں ہے
مل  ہوٹل اور مختصر مدت کےلئے کرائے کے یونٹس 

   سکتے ہیں۔ لیکن یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں۔
 

 سنگ ؤبرائے ہا  )سماجی عطیات( گرانٹس سوشل
 

سنگ کےلئے سوشل گرانٹس کا  ؤ پاکستان میں ہا
تاہم کم آمدنی  ۔  موجود نہیں  ادارہ  کوئی مخصوص  

میں    ےتعمیر کے سلسل  مکان کیو  طبقے ک  والے 
نیشنل   کےلئے  کرنے  فراہم  وسائل  مالیاتی 

   ( نے چھوٹے اور لمبی NHAہاوسنگ اتھارٹی )
ہیں تیار کیے  اس    ۔ مدت کے منصوبے  اُن سے 

 رابطہ کیا جا سکتا ہے:  پر نمبر
+92-51-9261134 

اورسیز پاکستانیز فاونڈیشن پاکستان کے مختلف  
ہا میں  امداد سنگ  ؤشہروں  رہائشی  اور    سکیمز 

کرت گجرات،    ۔ہے  یفراہم  الہور،  آباد،  اسالم 
رہائشی  میں    میرپور  اور  الڑکانہ  دادو،  پشارو، 
رہائش/اراضی ممالک  بیرون    پذیر   پالٹس 

ان نمبروں   ۔ کیے جاتے ہیں  فروخت پاکستانیوں کو
 کے ذریعے اُن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے: 

 
+92-51-9219126 
+92-51-9203267 
+92-51-9206687 

+92-301-5555375 
 

 وطن واپس آنیوالوں کےلئے رسائی  
 اہلیت اور مطلوبات:

عارضی یا مستقل رہائش کرائے پر لینے کے  
شناختی دستاویزات )شاختی کارڈ یا فارم  لئے  

بمع    یہکرا اپہلے مہینے ک  ب، پاسپورٹ(
کوئی  پر کچھ جگہوںاور ڈیپازٹ   سیکیورٹی

-ہے ریفرنس چاہئے ہوتا /حوالہ



سماجی بھالئی سماجی بھالئی 

ہسپتال کینسر  خانم  میں  شوکت  خیراتی    پاکستان  قائم 
الہور اور پشاور    ۔ہسپتالوں میں سے ایک بڑا ہسپتال ہے 

بعد، شوکت خانم کینسر ہسپتال  میں اپنی کامیابی کے  
مختلف اقسام کے کینسر کی تشخیص اورعالج کےلئے  
   ۔ جدید ٹیکنالوجی اور اعلی مشینری استعمال کر رہا ہے

 
ایک عوامی خیراتی ادارہ ہے جس    بالی میموریل ٹرسٹ

کا مقصد معاشرے کے مختلف طبقوں میں پسماندہ افراد  
ٹرسٹ ہذا    کو سہارا فراہم کرنا ہے موجودہ وقت میں 

الئن، ہیلپ  میموریل  گا  بالی  )پناہ  شیلٹر  گرلز  ہ  بالی 
خواتین(، )بوڑھے    برائے  ہومز  پیبلز  اولڈ  بالی 

(، بالی ویمن کرائسز سنٹر،  یںافرادکےلئے رہائش گاہ
بالی    بالی میموریل سکولز،   بالی میموریل ہیلتھ سروسز، 

)امدد و بحالی( کے کام    ٹیشن سروسزیلی بہیرریلیف اینڈ  
   .رہاہےکر 

پاکستان کے حفظان صحت کے شعبے    ٹرانپیرنٹ ہینڈز
بھر  ن  یہ ادارہ پاکستا  ۔میں ایک تکنیکی پلیٹ فارم ہے

کوطبی اور جراحی عالج ، میڈیکل    ےمیں پسماند طبق
 ۔ ٹیلی ہیلتھ کی سہولیات فراہم کرتا ہے اور کیمپس

 
ایک سرگرم خیراتی تنظیم    چھیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن

نواح کے قصبات   و  ہے جو زیاد ہ تر کراچی اور گرد
گھنٹے ایمبولینس سروس    24یہ  ۔  میں کام کر رہی ہے 

اور کم آمدن والے افراد کو مفت یا کم قیمت پر کھانا  
چھیپا ویلفیئر ایک خالص غیر منافع    یں۔ہ  ےفراہم کرت 

کی خدمت    ضرورت مند شہریوںبخش ادارہ ہے جو  
   ۔کےلئے کام کر رہا ہے 

 
فالحی اور غیر منافع بخش ادارہ    پاکستان سویٹ ہومز

اور بے سہارا بچوں کو سہارا  ایسے غریب  ہے جو 
انتھک کام کر رہا ہے جن کے والدین    دینے  کےلئے 

خاص طور ایسے بچے جن کے  )  وفات پا چکے ہیں
  ا شکار ہو جائیں(والدین دہشت گردی یا قدرتی آفات ک

 

خواتین کی معاشی حیثیت اور اُن کی    ونڈیشن کشف فا 
کاروباری مہارت کو بہتر بنا کر معاشرے میں خواتین  

اپنی توجہ مرکوز کیے    مؤثر بنانے پر   کے کردار کو
ہے خود    ۔ہوئے  کو  خواتین  ہدف  اہم  کا سب سے  ان 
خود اعتمادی اور مالیاتی خود مختاری کی  و    انحصاری

چھوٹے   ان کے پروگرامز میں ۔ طرف گامزن کرنا ہے
کےلئے   دینا،  محدودکاروبار  قرضے  پر    پیمانے 

کےلئے    وںصالحیت اضافے  اور    کروانا   ٹریننگمیں 
 ۔ مائیکرو انشورنس سروسز فراہم کرنا شامل ہے

  
 پینشن کا نظام  

آزاد   حکومت  حکومتوں،  صوبائی  و  وفاقی  صرف 
اور    و کشمیر، آرمڈ فورسز، نیم سرکاری اداروں  جموں
خودمختار اداروں کے ریٹائرڈ مالزمین پینشن کے  چند  

  سرکاری و نیم سرکاری   اگرچہ  ۔ہیں  ہو سکتے   حق دار
لی  پینشن  مالزمین  تر  زیادہ  کے   لیکن   ہیں  تے اداروں 

ی بہت کم تعداد ہے جو  آبادی کے عمر رسیدہ افراد ک
بینیفٹ  سکیم  بہبود  سماجی  کسی ریٹائرمنٹ  سے    یا 

ہوت بہت  دراصل بوڑھے    ۔ ہے  یمستفید  ایک  کا  افراد 
ا رہا  بڑاحصہ جو دیگر غیررسمی شعبوں میں کام کرت

مذکورہ پینشن سکیم،  رہتا ہے۔  حروم  فوائد مہے وہ ان  
انشورنس شدہ افراد یا اُن کے وارثین کو درج ذیل چار  

فوائد کے  ہیں  اقسام  ہوتے  پینشن  حاصل  ایج  اولڈ   :
پینشن،  لئے  کے  رثاءو / )رڈیوس پینشن(، پسماندہ گان

 کوئی  )اگرٹ  پینشن، اولڈ ایچ گران  معذوری کی بنا پر
 ( ومالزم پینشن کا حق دار نہ ہ

 

فاونڈیشن سٹیزن  طریقے  TCF)  دی  وارانہ  پیشہ   )
سے چالیا جانے واال ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے  

  1995جسے پاکستانی شہریوں کے ایک گروپ نے 
س کا مقصد تعلیم کے ذریعے مثبت  ا   تھا۔  میں قائم کیا 

تھا النا  تبدیلی  سی  25  ۔سماجی  ٹی  بعد،    ایف   سال 
(TCF  پاکستان )پسماندہ طبقے کےلئے تعلیمی    کے

دی سٹیزن فاونڈیشن    ۔ میدان میں ایک نمایاں ادارہ ہے
(TCF  میں بھر  پاکستان  چال سے    1652(    سکول 

خوابوں کی  "تعلیم کے ذریعے    اُن کا مقولہ   رہی ہے۔ 
سی   ۔ہے   " تعبیر سکولز  TCF)  ایف  ٹی  تمام  کے   )

اپنے حلقوں میں ایک امتیازی سنگ میل کی حیثیت  
  بلڈنگز   سکول کی (TCF)ایف ٹی سی    ۔رکھتے ہیں

کمر  ، یکھل الئبریر  کھیل  ، وںہوادار  میدان،  ،  ی کے 
سے آراستہ ہیں تا کہ    کمپیوٹر اور سائنس لیبارٹریز

  ۔ ماحول مہیا کیا جا سکے  تعلیمی  بہترطالب علموں کو  
خواتین کو  کے پروگرامز میں  (  TCF)  ایف  ٹی سی

  مختلف معاشرے کی ترقی کےلئے    اور  بااختیار بنانے 
جیس معاشی    ےپروگرام  برائے  ٹریننگ  ووکیشنل 

 ہیں۔   شامل  )آگاہی(  تعلیم بالغاں پروگرام  اور  خوشحالی
 

آغا  آغا خان کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے  
ایک ایسی این جی او ہے جس نے دنیا    نڈیشنؤخان فا

ذریع کے  کام  فالحی  میں  کی ے  بھر  معاشرے 
کیا دارآمد  عمل  پر  ترقی  ذیلی    ۔ہے  اختراعی  اپنے 

( کے ساتھ ، آغا خان  AKDNتنظیم اے کے ڈی این )
کو بہتر   زندگی  رمعیاے  فاونڈیشن دیہات کے لوگوں ک 

سے زائد عرصہ سے کام کر    سال   45بنانے کےلئے  
نسلی،   کسی  نے  اس  میں  سلسلہ  اس  اور  ہے  رہی 
مذہبی، اقلیتی یا صنفی امتیازات کے بغیر پسے ہوئے  

   ہے۔   تک رسائی حاصل کی   وں آبادی  پسماندہ  اور  طبقے 
 

ادارہ    ایک غیر منافع بخش خیراتیالخدمت فاونڈیشن  
پاکستان  ۔ یہ خیراتی ادارہ واقع ہےہے جو الہور میں 

خدما ت سر انجام دینے پر    یبھر میں مختلف انواع ک
ہے  ہوئے  کیے  مرکوز  فاونڈیشن    ۔توجہ  الخدمت 
رہ چال  خانے  اوریتیم  یہ   ۔ ہے  یسکولز  براں  مزید 

  ،ایمبولینس سروس  کی فراہمی،   صاف پانیفاؤنڈیشن  
گرفتار  یں ، جھوٹے مقدمات مقیام  ےمیڈیکل کیمپس ک

ضرورت مند افراد کےلئے گھریلو    یدیوں کی مدد،ق
 ۔ ہے  یھی فراہم کرتب  سامان اور کھانے پینے کی اشیا

پاکستان میں سماجی بھالئی کا نظام پسماندہ طبقے کی  
ت کو مناسب طور پر پورا کرنے کے قابل  یاضرور
ہے حکومتنہیں  کیش    ۔  سکیمز،  سیکورٹی  سوشل 

معذوری فنڈز  اور    پینشن  ،فنڈز  زکواة،  ٹرانسفر سکیمز
 ۔ نا کافی ہیںجو ہے  یفراہم کرت

نس  ؤاال  یبے روزگار  چائلڈ سپورٹ، سماجی امداد،   
دی  نہیں  تشکیل    ے جیسے پروگرام اس طریقے سے 

یا خاندان مستفید ہو    افراد  سے اہل انفرادی  ن ج  ئےگ
تعداد،    ں۔یسک بڑی  ایک  کی  اداروں  سماجی  تاہم 

اور ادارے  معاونت    خیراتی  پر  یا  حکومتی  چندے 
چلنے والے ادارے غریب اور ضرورت مند لوگوں  

 رہتے ہیں۔سرگرم عمل   ی مدد کے لئےک
 

المال بہت    بیت  ادارہ ہے جو  ایک حکومتی سماجی 
رہ کر  کام  پر  منصوبوں  جیس   ا سے  کہ    ےہے 

)یتاالدار امداد،  یحساس  مالی  انفرادی  خانے(،  م 
  ، خواتین  برائے  مراکز  بحالی  سکولز،  ووکیشنل 

سماجی    اتھلیسمی  پاکستان دیگر  اور    پروگرام سنٹر 
  لوگ،  معذور، بیمار و  د اافرمند    ۔ ضرورتشامل ہیں

  ،بچے  زیر کفالت بچے، یتیم  ےاور اُن ک  ہ عورتیںبیو
اچھ کا  یمسلسل  غریب    کردگیرتعلیمی  حامل  کے 

مفلسطلبا  ان    ،،  خاندان  والے  آمدنی  کم  اور  نادار 
 ۔ولیات سے مستفید ہونے کے اہل ہیںسہ
 

فا  بخش  نڈیشنؤایدھی  منافع  سماجی    بڑا    ایک غیر 
تعصب   مذہبی  اور  طبقہ  رنگ،  نسل،  جو  ہے  ادارہ 

  ۔ پاکستا ن اور دنیا بھرمیں کام کر رہی ہے   بغیر  کے
میں قائم    1951عبد الستار ایدھی نے    یہ خیراتی ادارہ

میں ایمبولنس سروس،    سروسز  اس ادارے کی   ۔ کیا تھا
اور تدفین  سروسز،  سروسز،  کی  قبر  ہسپتال،    چالڈ 

ایدھی ہومز اور یتیم خانے، تعلیمی خدمات، گم شدہ  
( کچن  فری  خدمات،  کےلئے  امداد    لنگر(، افراد 

 شامل ہیں۔   برائےمہاجرین ہیلپ الئن
 

 وطن واپس آنیوالوں کےلئے رسائی  
 اہلیت اور مطلوبات:

مالزمین  والے  کرنے  کام  میں  اداروں  رسمی  صرف 
پنشن  نیم    نیم سرکاری /  )سرکاری / خود مختار ادارے( 

ن  کے اہل ہیں۔ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے مالزمی
دیگر )کاروباری  اور  افراد  رسیدہ  سیزنل  افراد  عمر   ،
روزگورکرز بے  بھی  ،  کسی  یا  پنشن  پر  طور  عام   )

 کے اہل نہیں۔  بینیفٹ ریٹائرمنٹ  



 تعلیم تعلیم

رتیب  پاکستان میں تعلیمی نظام عام طور پر اس طرح ت
   ہے:   دیا گیا

 سال(   5-3) پری سکول
 سال(   10-5)پرائمری  

 سال( 13-10مڈل سکول )
 سال(  15-13ہائی سکول )

 سال(   17-15) ہائیر سیکنڈری / کالج
 ، یونیورسٹی اور پیشہ ورانہ تعلیم  ٹریننگ پیشہ ورانہ  

 
 تعلیمی اخراجات/ الگت، قرضے اور وظائف  

( 12)گریڈ ٹانٹرمیڈی سرکاری اسکولوں کالجوں میں
پرائیویٹ   ہیں۔ ےمی اخراجات بہت کم ہوت تک تعلی

  2500روپے سے  1000سکولوں/کالجوں کی فیس 
اور   حکومت پاکستان غریب ۔ہے تک ہو سکتی  روپے 

حکومت کے    ۔دیتی ہے  ےطلبہ کو ماہانہ وظیف اہل
ے  تعاون سے چلنے والے مختلف ادارے جیس 

(TEVTA( اور )NAVTECنوجوانوں ا )  ور بالغ
کچھ   ۔افراد کو مفت پیشہ ورانہ تعلیم فراہم کرتے ہیں

بینک اور یونیورسٹیاں اعلی تعلیم کے لئے قرضے  
  ارجسٹریشن کےلئے طالب علم ک ۔ مہیا کرتی ہیںبھی 

ضامن    ۔ہے اترنا الزمیپورا  عیار پرتعلیمی ممطلوبہ  
  ۔ ہے   یتسک بھی پڑ کی ضرورت ندہکن
 

  ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشننیشنل ووکیشنل اینڈ 
((NAVTEC 

http://navttc.org 
ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ 

 ( TEVTAاتھارٹی )
http://www.tevta.gov.pk 

 
ڈپلومے    تعلیمی اسناد / سرٹیفکیٹ /  غیر ملکی

 کی توثیق و تصدیق:  
( کمیشن  ایجوکیشن  وزارت HECہائیر  اور   )

ملکی  داخلہ   مساوی  /ڈگری  غیر  کے  ڈپلوموں 
فی سرٹیفکیٹ الگت    ۔ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے

   ۔روپے ہے  5000
ویب سائیٹ    ی ( کHECایچ ای سی )  طریقہ کار:

کروائیں،   جمع  فیس  کریں،  اپالئی  الئن  آن  پر 
کرنے   حاصل  سرٹیفکیٹ  مساوی  یا  تصدیق 

 ۔جمع کروائیں اصل دستاویزات کےلئے
https://hec.gov.pk/english/pages/ho

me.aspx 
 

اور  میوزک  ڈرامہ،  سکولز  بہت سے 
ایجوکیشن کی تعلیم بھی دیتے  فیزیکل  

ہیں مگر ان کے امتحانات نہیں ہوتے یا 
نہیں  شامل  میں  نمبروں  کردہ  حاصل 

جاتے اکنامس  ۔کیے  پر   ہوم  عام طور 
  فلکیات،  طالبات کو پڑھائی جاتی ہے۔

ماحولیاتی نظم و نسق اور نفسیات سے  
سائنس   جنرل  اکثر  موضوعات  متعلقہ 

ہوتےک حصہ  کا  نصاب   ۔ہیں   ے 
جی  صوبائی زبانیں  مقامی    سے اور 
پشتو  پنجابی،  متعلقہ   اور  سندھی، 

کی   زبانیں صوبوں  عالقائی  و  مادری 
 ۔سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں   مقامی

مثال   زبانیں  ملکی  غیر  ادارے  بعض 
  فارسی،،  عربی   ترکش،   جرمن، 

ہیں  سکھاتے  چائنیز  اور     ۔فرانسیسی 
تعلیم انگلش میڈیم یا اردو میڈیم نصاب  
 ۔  ہے   ہو سکتا

 

 کمزور/ پسماندہ طبقہ  
( کی ایک  NGOsقومی اور بین االقوامی این جی او )

بڑی تعداد حکومتی محکموں کے ساتھ مل کرپاکستان  
نے کےلئے  دیکو سہارا    ےمیں بسنے والے پسماندہ طبق 

فاٹا اور    کام کررہی ہے ) خاص طور پر کے پی کے، 
  یہ ادارے   ۔پنجاب و سندھ کے دوردراز عالقوں میں(

  کے کمزور افراد کو خوراک،  معاشرےپروگرامز    اور
دیگر بنیادی ضروریات    یپناہ گاہ، کپڑے اور زندگی ک

 کرتے ہیں  پوری کرنے میں مدد 
 تعلیم کے بارے میں عام معلومات :  

اور   تعلیم  وزارت  وفاقی  نظام  تعلیمی  میں  پاکستان 
وفاقی حکومت زیادہ تر   ۔متیں چالتی ہیںصوبائی حکو

تحقیق و ترقی  اور    نصاب کی تیاری، اس کی منظوری
عام  پاکستان میں    ۔کےلئے مالی معاونت فراہم کرتی ہے 

  لڑکے اور لڑکیوں کےلئے الگ الگ سکولز   طور پر
مخلوط  لیکن بڑے شہروں میں    ۔ہے  جاتی  کو ترجیح دی
نظام شہری   میپبلک اور پرائیویٹ تعلی  ۔تعلیم عام ہے

۔ عام طور  متوازی چل رہے ہیں اور دیہی عالقوں میں
 : ہیں مضامین نصاب کا حصہ ہوتے  درج ذیل پر
  

 مضامین آرٹس
   (آئی سی ٹی)کمپیوٹر سٹڈیز 

 جنرل سائنس )فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی (  
 (لٹریچر  انگریزی، اردو)ماڈرن لینگویجز 

 ریاضی  
 مذہبی تعلیم ) یعنی اسالمیات (  

معاشیات،     سماجی تعلیم )شہریت، جغرافیہ، تاریخ، 
 سوشیالوجی( 

 

 وطن واپس آنیوالوں کےلئے رسائی  
واپس آنیوالوں کو    وطن  :ررجسٹریشن کا طریقہ کا

کے   پسند  اپنی  کےلئے  داخلے  کے  بچوں  اپنے 
کرنا   دورہ  کا  سکول  پرائیویٹ  یا  پبلک  مقامی 
چاہیے بچوں کو سکول کے آغاز سے قبل سکول  

کی    یونیفارم، کتابیں، سکول بیگ اور اسٹیشنری
پبلک سکولز تمام طالب علموں کو   ۔ضروت ہو گی

   ے ہیں۔تک ٹیکسٹ بکس فراہم کرت  10گریڈ
دستاویزات: سے    مطلوبہ  آنیوالوں  واپس  وطن 

اپنے بچوں کے سکولز/ کالجز/ یونیورسٹیز میں  
داخلے کےلئے درج ذیل دستاویزات مطلوب ہیں:  
پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا ب فارم برائے پرائمری،  

   ۔مڈل اور سیکنڈری سکولز
سرٹیفکیٹ    میٹرک تعلیم کےلئے    پوسٹ سیکنڈری 

یونیورسٹیوں اور پیشہ   ۔ ضروری ہے  جمع کروانا 
س  میں  تعلیم  سرٹیفکیٹ  ورانہ  سکول  یکنڈری 

(SSC  ،)یکنڈری سرٹیفکیٹ  س  ہائر(HSC  اور )
کارڈ کےلئے  CNIC)  شناختی  داخلے  چاہئے  ( 

 ۔  ہیں ہوتے 



  

بچے  6  بچے 6

 ت   معلوماکے بارے میں  وںبچوں اور شیر خوار
آبادی کا   پاکستان کی کل  دور دراز    ۔% ہیں45بچے 

نگہداشت    عالقوںاور پسماندہ   اور  تعلیم  میں صحت، 
  وں شہربڑے    تاہم   ۔صورت حال تسلی بخش نہیں ہے  یک

مجموعی طور پر پاکستان کی    ۔یںہ   حاالت مختلف   میں
رہی ہے    سماجی و معاشی صورت حال میں بہتری آ

شعور   ۔مگر پھر بھی الکھوں لوگ غربت کا شکار ہیں
سماجی روایات  غیرمساوی  میں کمی اور صنفی بنیاد پر  

ہے دیا  بنا  پیچیدہ  مزید  کو  حال  صورت  اس    ۔ نے 
صوبائی حکومتیں پبلک چائلڈ پروٹیکشن کیس مینجمنٹ  

ہ رہی  کر  قائم  سسٹم  ریفرل  دو    یںاینڈ  اگلے  پر  جس 
   ۔سالوں میں عمل درآمد کیا جائے گا

  ظیمیں: تن  یغیرسرکار  کی فالح    اور حقوق    ے بچوں ک
لیبر ک صورتوں کو فوری ختم کرنے    ی بدترینچائلڈ 

ے  ری بنائے جا    پالنایکشن    اورقومی پالیسی    کےلئے
میں چائلڈ لیبر سے متاثرہ بچوں کی بحالی    1995  ۔ہیں

کےلئے ملک بھر میں پاکستان بیت المال سکولز قائم  
سال کے درمیان   14-5جن بچوں کی عمر    ۔ کیے گئے

گیا اور ان    انہیں سخت مشقت والے کام سے ہٹایا  تھی
کپڑے،   تعلیم،  انہیں  جہاں  گیا  کیا  داخل  میں  مراکز 

اتے ہیں اور ان کے  جوتے اور وظائف فراہم کیے ج
طرح    اس  کی جاتی ہے۔  مالی معاونت بھی  یوالدین ک

، خیبر  37، سندھ میں  73مراکز )پنجاب میں    159  کے
وفاقی    ، 14، بلوچستان میں  24ںپختونخواہ اور فاٹا می

انتظامی عالقوں/ آزاد جموں و کشمیر اور شمالی عالقہ  
طالب    17871  تا حال  ۔( کام کر رہے ہیں11جات میں  

  ۔ رہے ہیں  حاصل کر مم ان مراکز سے پرائمری تعلیعل
 

بات کا علمبردار اس    (STCدی چلڈرن )  وسی
  ۔ ہے کہ ہر بچہ بہترین مستقبل کا حق دار ہے

  قیام سے اب تک اس   ےقبل اپن   سال 100تقریبا  
بلین سے زائد بچوں کی    1نے    فالحی ادارے

   ۔زندگیوں کو تبدیل کیا ہے 
( تنظیم برائے تحفظ حقوق  SPARCسپارک ) 

دی   بچگان آف  پروٹیکشن  دی  فار  )سوسائٹی 
بنیاد    تحقیق کی  مقصدکا    رائٹس آف دی چائلڈ(

رسانی،    تکخدمات    آگاہی میں اضافے،  ، تائید   پر
معیا االقوامی  رکھتےکو    ربین  ہوئے    مدنظر 

کے    پارکسکا تحفظ کرنا ہے۔  حقوق    بچوں کے
کراچی اور حیدر    دفاتر ملتان، راولپنڈی، پشاور،

   ۔آباد میں ہیں
سے بچوں کے تحفظ   1996 (Sahilساحل )

کے جنسی استحصال کے  ان خاص طور پر
  اس ادارے نے ۔ہے   یخالف کام کر رہ
حدود سے باہر نکل کر کی صوبائی ضلعوں 

شکار بچوں کو   ےکنظر انداز اور استحصال 
ہیڈ آفس اور ریجنل دفاتر میں   یا۔سہارا فراہم ک

میں   اتموجود عملہ قومی اور مقامی اخبار
روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے جنسی  

استحصال، اغوا، جبری شادی کے کیسزکا 
میں واقع ہیڈ آفس کے   اسالم آباد  ۔جائزہ لیتا ہے 

ساحل چار صوبائی دفاتر میں بھی کام عالوہ 
ہے )ایبٹ آباد، خیبرپختونخواہ،   یرہکر 

، پنجاب، سکھر رجعفرآباد، بلوچستان، الہو
تحفظ    ےبچوں ک  (Sahilساحل ) (۔  سندھ

اور مفت قانونی معاونت فراہم   کےلئے آگاہی
  ے گئےمیں قائم کی دیہی عالقوں کرتی ہے۔ 

مقامی انتظامیہ اور  کو  ساحل چالڈ نیٹ ورک 
یا ہے  جوڑا گ  دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ

تاکہ ہر سطح پر بچوں کے استحصال کی 
ساحل نے مشاورت   روک تھام کی جا سکے۔ 

فراہم کرنے کےلئے ایک آن الئن سیلف ہیلپ  
اسٹریس منیجمنٹ پروگرام اور ڈائریکٹ ہیلپ  

مشاورت کےلئے   ۔ہے الئن پروگرام شروع کیا
 ڈائریکٹ الئن ہے: 

+92-51-2850574 
 

( مقصد  (  Rozanروزن  اہم  کا  اور  ادارے  بچوں 
خاص  ،  پر کام کر ناہے   جذباتی صحت  ینوجوانوں ک

کی روک    (CSAطوربچوں کے جنسی استحصال )
   تھام کرنا۔

، ان  بچوں کے جنسی استحصال  (Aangan)  گننآ
ک  کے بچوں  تحفظ،  اور    یجسمانی  جذباتی صحت 

کے بارے میں    بنیادی اصولوںکے    گزارنے  زندگی
اور   گروپس  کر اکمیونٹی  مل  ساتھ  کے  سکولوں 

آگاہی پیدا    اورتعارفی سیشن   سمینارز کے ذریعے 
میں باقاعدہ عوامی مہم   ےسلسل آنگن اس    ۔ا ہےتکر

 ۔ ہےکرتا بھی منظم 
 ( پاکستان  آف  فاونڈیشن  کیئر  یک  ا  (CCFچائلڈ 

جو   ہے  ادارہ  سرکاری  غیر  اور  بخش  غیرمنافع 
  اس کا ہدف حکومت،  ۔ں قائم کیا گیامی  1996اکتوبر  

این جی اوز، ٹریڈ یونینز، یو این کے اداروں، ڈونر 
سیکٹر پرائیویٹ  سول    ایجنسیوں،  متعلقہ  اور 

جامع   ایک  سے  تعاون  کے  ممبران  کے  سوسائٹی 
حکمت عملی تیار کرنا ہے تاکہ پاکستان سے ہر قسم  

چا لیبرئ کے  ختم    لڈ  جائےک کو  ایف    ۔یا  سی  سی 
(CCFنے دیہات ک ) پسماندہ کمیونٹیوں کے لئے  ی

اور سکول   تعلیمی پروگرام  ہیں  غیر رسمی  بنائے 
بڑی  ۔  ی جاتی ہےد  تعلیم  جہاں مفت لئے  اس کے 

ضروری   عمارت یا پہلے سے رسمی تعلیم کا ہونا
یہ  نہیں ہے۔  عمل  قابل  بہت  تعلیم  رسمی  جو    غیر 

کام   وقت  بیک  کو  تعلی کربچوں  اور  حاصل  نے  م 
  یتعلیم  یغیر رسمی بنیاد  ۔کرنے کی اجازت دیتا ہے

(NFBE  پروگرام کا مقصد بچوں کوان کی دہلیز )
ہے  فراہم کرنا  تعلیم  غیر رسمی سکولوں کے    ۔پر 
پنجاب    سنٹرل  ( اس وقتCCFعالوہ سی سی ایف )

پرائمر  21  میں  اضالع  5کے   اور  رسمی  مڈل ی 
ہے  چال  سکولز ننکانہ    رہا  صاحب،  )اٹک، 

ان سکولوں   ۔شیخوپورہ، فیصل آباد اور گوجرانوالہ(
ہزاروں بچے مکمل طور    کےسے پسماندہ طبقے  

    ۔پرمفت معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں
 

ایک پرائیویٹ   ( چلڈرن ویلج SOSایس او ایس )
سماجی فالحی ادارہ ہے جو یتیم اور بے سہارا  

گھر،   کے تحت معیاری داخلہ پالیسی بچوں کو
  ۔تربیت و تحفظ اور پرامن ماحول فراہم کرتا ہے 

( کے چاروں صوبوں اور  SOSایس او ایس )
کی   سا ۔دفاتر ہیں 17آزاد جموں و کشمیر میں 

 ہیں: خدمات درج ذیل 
معیاری اور  ان بچوں کو: بچوں کےلئے گھر

وفات   والدین ن کےمتبادل نگہداشت فراہم کرنا ج
   ۔ہیں  کےچ پا

مضبوط خاندان: ان خاندانوں کو مناسب نگہداشت  
 ۔ فراہم کرنا جنہیں مشکالت یا بحران کا سامنا ہو 

کےلئے  کے حقوق: بچوں کے حقوق  بچوں
 فیصلہ ساز اور  اقدامات کرنا اور معاشرے

کے بارے  بنیادی حقوق  ےوں ک بچ وں میںادار
 ۔ آگاہی پیدا کرنا میں
ہنگامی صورت حال: ہنگامی صورت حال کے   

دوران ایس او ایس مراکز میں بچوں اور اُن کے  
 ۔ خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنا 

 

 وطن واپس آنیوالوں کےلئے رسائی 
پیدائش کا    انٹری/ داخلے کےلئے مطلوبات:
ثبوت ایک اہم  سرٹیفکیٹ یا تاریخ پیدائش کا 

  اگر بچہ پاکستان سے باہر پیدا ہوا ۔ دستاویز ہے
ہے کہ مشکالت سے   پر الزم  ہے تو والداین

دستاویزی  کا  پیدائش یبچنے کےلئے بچے ک
متعدی بیماریوں سے بچنے   ۔ثبوت ساتھ الئیں

کےلئے ویکسنیشن کا ریکاڈ ساتھ رکھنا بھی  
   ۔ضروری ہے 

 اقدامات:وطن واپس آنے کے بعد فوری 
وطن واپس آنے والے اپنی سہولت کے مطابق  

داخلہ کروا  مقامی سکولز میں اپنے بچوں کا
کرانے میں   بچوں کو سکول داخل۔  سکتے ہیں
پبلک یا پرائیویٹ سکولز میں  ۔کریں تاخیر نہ

بچوں کے داخلے کےلئے بچے کا پیدائشی  
   ۔سرٹیفکیٹ یا ب فارم پیش کرنا کافی ہے



رابطے        

 

 

 

 

 

 دی سٹیزن فاونڈیشن  
 تعلیم 

پالٹ نمبر    کراچی  -ٹی سی ایف ہیڈ آفس 
، نزد بروکیز،   14، سیکٹر نمبر  20

چورنگی کورنگی، انڈسٹریل ایریا ، کراچی/  
 پاکستان  4900

 ایدھی فاونڈیشن  
 فالحی ادارہ  

 سرافہ بازار ، بلٹن مارکیٹ ،میٹھادر ،کراچی  
(  21) 0092رابطہ برائے معلومات:

32413232      
 

 پاکستان بیت المال 
 پسماندہ افرادکےلئے معاونتی پرواگرام : 

 اسالم آباد   H-8/4، سیکٹر  7ہیڈ آفس:گلی نمبر 
-051ٹیلی فون:66666-0800ٹول فری نمبر 
9101138 

 بالی میموریل ٹرسٹ  
 ندہ طبقے کےلئے سہارا  پسما
1-C/2  کینال پارک ، سکندری ماہی،

 ،الہور IIروڈ،گلبرگ
-35751192 42 92ٹیلی فون :+

93+،92303-4190020 
, ، ای میل  301-4777902 92+
:balimtrust@hotmail.com 

 شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال  
 و ریسرچ سنٹر کینسر ہسپتال

7-A بالک ،R-3 ایم اے جوہر ٹاون ،   ،
 الہور

  3590 42 92ٹیلی فون:+
 5208 3594 42 92فیکس:+5000

 11555 0800ٹول فری نمبر:

 الخدمت فاونڈیشن  
 انسانی ہمدری کےلئے خدمات

خیابان جناح، الہور  3kmالخدمت کمپلکس،
 ،پنجاب ، پاکستان  

  42 92فیکس:+7260 3595 42 92فون:+
3595 7261 

 info@alkhidmat.orgای میل : 

 پاکستان سویٹ ہوم 
 برائے بچے ویتیم

 پاکستان سویٹ ہومز ایجنلز اینڈ فیریز پلیس  
،   H-9/4نزد ایچ ای سی بلڈنگ، سیکٹر 

 اسالم آباد 
- 4865856،0333-51-92فون:+

1911881 
 infor@sweethomes.com.pkای میل:

https://sweethomes.com.pk 

فالحی ادارہ    )  چھیمپا ویلفیئر ایسوسی ایشن  
) 

 چھیمپا ہیڈ آفس : 
، شارع   A/ 8، سیکٹر  ZC-5پالٹ نمبر 

 ، سندھ ، پاکستان 74400فیصل کراچی 
،یو 134-111-111-21-92فون:+

-92-111-21-92اے این :+
1020 
 info@chhipa.orgای میل:

https://www.chhipa.org / 

 ٹرانسپیرنٹ ہینڈ 
 رائے خدمات صحت  پلیٹفارم ب
605A بالک ،C   ،فیصل ٹاون،الہور ،
 54700پنجاب
 35201124(042فون:)

 info@transparenthands.orgای میل:
https://www.transparenthands.org 

 چالڈ کیئر فاونڈیشن آف پاکستان 
 بچوں کے حقوق و تحفظ 

A-6-A-E ،105   ، نیو سپر بولیورڈ، الہور
 1031-3662-42-92فون:+
،  ccf@nexlinx.net.pkای میل: 

https://www.cctp.org.pk / 

 (Rozanروزن )
 صنفی مساوات و خودمختاری  

ملحقہ بحریہ انکلوئیو، پنڈ بھگوال روڈ،  
 پاکستان   44000اسالم آباد 

، ای میل   0-2721900-051فون:
:info@rozan.org 

htts://rozan.org / 

 کشف فاونڈیشن  
 خو دمختاری برائے خواتین  

1-C  شارع نظریہ پاکستان ، الہور ،ٹیلی،
 981-981-111-042فون:

 ( Sahilساحل)
 بچوں کے حقوق و تحفظ 

-F، فرسٹ فلور،البدر سنٹر ،  13آفس نمبر  
 پاکستان-مرکز، اسالم آباد 8

 2260636،2856950(51-92فون:)
،   info@sahil.orgای میل :

https:sahil.org / 
 2850574-51-92برائے مشاورت:+

 

سوسائٹی فار پروٹیکشن آف دی رائٹس آف  
 ( SPARCدی چلڈ)

 بچوں کے حقوق و تحفظ 
ہیڈ آفس:ایس او ایس چلڈرن ویلج آف   

 پاکستان 
 ، پاکستان   54600فیروز پور روڈ، الہور 

- 42- 92،+6-35918035-42-92فون:
35917846-7 

 national@sos.org.pkای میل : 

 سیو دی چلڈرن پاکستان
 بچوں کے حقوق و تحفظ 

فرست فلور،نیشنل ٹیلی کمیونیکشن کارپوریشن ، 
 ہیڈ کوارٹرز ،نارتھ ونگ  

،اسال م آباد، پاکستان ، پوسٹل   G-5/2سیکٹر 
   44000کوڈ 

 61-8458 921 51-92فون :+
https://pakistan.savethechildren.net 

 



رابطے   7 رابطے
شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹیڈ فیصل  

 آباد
 ہسپتال و طبی خدمات  

مین جرانوالہ روڈ، فیصل آباد،   
 پنجاب 

 8740951-041ٹیلی فون: 

 االئیڈ ہسپتال فیصل آباد 
 ہسپتال و طبی خدمات  

 ڈاکٹر طوسی روڈ، فیصل آباد، پنجاب
 9210082-041ٹیلی فون: 

 ڈی ایچ جی ٹی ٹیچنگ ہسپتال گوجرانوالہ  
 ہسپتال و طبی خدمات  

ڈی ایچ کیو ہسپتال،ہسپتال روڈ، سول الئنز  
- 055فون:گوجرانوالہ ، پنجاب، ٹیلی 

9200110 
 

 سندھ گورنمنٹ ہسپتال کراچی 
 ہسپتال و طبی خدمات  

، گلبرگ   1شریف آباد، بالک 
 ٹاون ،کراچی سٹی، سندھ 

 

 ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی 
 ہسپتال و طبی خدمات  
  E،بالکFہولی فیملی روڈ، بالک

،سیٹالئیٹ ٹاون راولپنڈی، پنجاب، ٹیلی 
 9290321-051فون:

 

 ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال راولپنڈی 
 ہسپتال و طبی خدمات  

کشمیری بازار روڈ، راجہ بازار راولپنڈی،  
 5556311-051، ٹیلی فون:46000پنجاب 

 کیئر سروسز  
 ہسپتال و طبی خدمات  

، نارتھ ناظم آباد   -Bبالک 
 / 4700ٹاون،،کراچی سٹی، سندھ

 36648237-021ٹیلی فون: 
 

 انڈس ہسپتال کراچی
 ہسپتال و طبی خدمات  

،بمقابل  31/5، سیکٹرC-76پالٹ  
،   39کراسنگ، دارلسالم سوسائٹی، سیکٹر
کورنگی ،کراچی سٹی، سندھ، ٹیلی  

 35112709-021فون:

 آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کراچی 
 ہسپتال و طبی خدمات  

نیشنل سیڈیم روڈ، آغا خان یونیورسٹی ہسپتال  
 / ،  4800،کراچی سٹی، سندھ

 911 9111 111-021ٹیلی فون:

ایس کے بی ذی سی ایم ایچ  
 مظفرآباد 

 ہسپتال و طبی خدمات  
سی ایم ایچ روڈ، مظفر آباد، آزاد  

 جموں و کشمیر  
 20451-058229ٹیلی فون: 

 ایمز ہسپتال آزاد جموں و کشمیر  
 ہسپتال و طبی خدمات  

 مظفر آباد، آزاد جموں و کشمیر  
 39306-058224ٹیلی فون: 

 سندھ گورنمنٹ یونیورسٹی حیدر آباد 
 ہسپتال و طبی خدمات  

 باد ،سندھ وضو واہ روڈ ،قاسم آباد، حیدر آ
 

 ڈی ایچ کیو ہسپتال گلگت 
 ہسپتال و طبی خدمات 

 ہسپتال روڈ، گلگت بلتستان  
 20253-058119فون:

 لیڈیز وچلڈرن ہسپتال میر پور 
 ہسپتال و طبی خدمات  

 F1  روڈ، سیکٹرF1   نیومیر پور سٹی،
،آزاد جموں و کشمیر  

 37200-058274،،فون:10250

 ڈی ایچ کیو ہسپتال میر پور 
 ہسپتال و طبی خدمات  

 اے کے میاں محمد روڈ، نیو میرپور سٹی ،  
 10250آزاد جموں و کشمیر 

 

 سی ڈی اے ہسپتال اسالم آباد 
 ہسپتال و طبی خدمات  

، اسالم   G-6/2، 31گلی نمبر 
آباد ، وفافی درالحکومت  

 9221334-051فون

 پولی کلینک 
 ہسپتال و طبی خدمات  

، اسالم آباد   G-6/2،لقمان حکیم روڈ، 44 
-051، وفافی درالحکومت فون

9218300: 

 پیمز ہسپتال اسالم آباد 
 ہسپتال و طبی خدمات  

 G-8/3   اسالم آباد ، وفافی درالحکومت ، 
 92561170-051فون

 سی ایم ایچ ہسپتال بلوچستان 
 ہسپتال و طبی خدمات  

کمبائنڈ ملٹر ی ہسپتال، کوئٹہ ،  
 بلوچستان 

 2360-75825-9281فون

 علی میڈیکل سنٹر اسالم آباد 
 ہسپتال و طبی خدمات  

مرکز ، اسالم آباد ،   F-8کوہستان روڈ،  
 : 8090200-051وفافی درالحکومت فون

 شفا انٹرنیشنل اسالم آباد 
 ہسپتال و طبی خدمات  
، اسالم آباد ،  H-8/4پطرس بخاری روڈ، 

 : 8464646-051وفافی درالحکومت فون

 گورنمنٹ لیڈی ہسپتال پشاور  
 ہسپتال و طبی خدمات  

گورنمنٹ لیڈی ریڈنگ ہسپتال   
 پشاور 
 49-9211430-9291فون:

 نیشنل ہسپتال کوئٹہ
 ہسپتال و طبی خدمات  

نیشنل ہسپتال جنگشن آف پیر عبدالخیر  
روڈو پرنس روڈ نزد کوئٹہ لیبارٹری ،  

 پرنس روڈ کوئٹہ 

 کرم ہسپتال بلوچستان  
 ہسپتال و طبی خدمات  

ذرغون روڈ،نزد ساجد ہسپتال، کوئٹہ شہر ،  
 بلوچستان 

 0812869238فون:

 لیڈی ولنگڈن ہسپتال الہور 
 ہسپتال و طبی خدمات  

راوی روڈ، والڈ سٹی آف   
 الہور،الہور، پنجاب 

 3659001-042فون:

 جناح ہسپتال الہور
 ہسپتال و طبی خدمات  

عثمانی روڈ، قائد اعظم کیمپس،الہور،  
 54550پنجاب
 99231400-042فون:

 گورنمنٹ نصیرہللا بابر میمورل ہسپتال  
 ہسپتال و طبی خدمات  

 اکبر کالونی پشاور، خیبر پختونخوا

گورنمنٹ سوشل سیکیورٹی  
 ہسپتال گوجرانوالہ  

 ہسپتال و طبی خدمات  
انڈسٹریل اسٹیٹ ماڈل ٹاون،  
گوجرانوالہ ، پنجاب ٹیلی  

 9645958 0300فون:

 

 ہسپتال و طبی خدمات  
شادمان روڈ ، اچھرہ، الہور ،  

 54000پنجاب
 600 555-042فون: 

 

شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ  
 الہور

 ہسپتال و طبی خدمات  
7-A خیابان فردوسی ،بالک ،R-3   ایم اے ،

 جوہر ٹاون ، الہور، پنجاب ،  
 35905000-042لی فون:ٹی 

 فاطمہ میموریل ہسپتال الہور  
 



 
 

 سرسری جائزہ 
 وطن واپس آنے کے فوری بعد       وطن واپس آنے سے پہلے 

  

 

دستاویزات: قانونی پاسپورٹ یا ایمرجنسی پاسپورٹ یا  ٭  
ونصلیٹ جرمنی سے  قپاکستان  ) قانونی سفری اجازت نامہ  

   (جاری شدہ
کار شناختی  کی  )  ڈقومی  کارڈ  شناختی  شدہ  ختم  یا  حالیہ 

 ( موجود نہیں کاپی اگر اصل 
پیدائشی سرٹیفکیٹس  میں  ا  -  بچوں کے  گر بچے جرمنی 
ہوئے ہیں )اگر آپ نے   یہ پہلے حاصل نہیں کیا تو  پیدا 

سرٹیفکیٹس پیدائشی  سے  اداروں  کریں(  حاصل    مقامی 
 دیگر دستاویزات جو واپسی کے مرحلے سے متعلقہ ہوں 

  
جرمنی میں  ،  * تعلیم: تعلیمی سرٹیفکیٹس، ڈپلومے، ڈگریاں

آپ اور آپکے زیر کفالت  )  مکمل شدہ تربیتی سرٹیفکیٹس
کے جرمنی    (بچوں  حاضری    کےیا  میں  ادارے  تعلیمی 

 کے دستاویزی ثبوت 
  

رپورٹس  ، میڈیکل ہسٹری/* صحت: میڈیکل ریکارڈ
 (  تو  )اگر کوئی ہوانگریزی میں 

 

نادرا) مقامی  پرانے  NADRA* دستاویزات:  میں  دفتر  ( کے 
یا نئے کارڈ جاری کرنے    وائیںکر  ی تجدیدقومی شناختی کارڈ ک
کریں اپالئی  ق  یفیمل  ۔کےلئے  کسی  کی  میں  تبدیلی  کی  سم 

نادرا) مقامی  میں  دفتر  NADRAصورت  ب  سے  (  فارم  نیا 
 ۔ بنوائیں

 
 ۔ * تعلیم : بچوں کو جلد از جلد سکول میں داخل کروائیں

 
* مالزمت : اپنی تعلیمی قابلیت، ہنر اور تجربے کے مطابق  
نوکری تالش کرنے کےلئے آن الئن ذرائع یا ذاتی حوالہ جات  

 کا استعمال کریں۔ 
 

 

 

 

 معاونت  مائگرینٹس کی پاکستان میں
) بین  ہجرت  برائے  ادارہ  ( IOMاالقوامی 

)موبائل  مقیم پاکستانی مہاجرین کو   جرمنی میں
ا  تکر  فراہم  مشاورت  ورچوئل  فون کے ذریعے(

جو جرمنی    ۔ہے مہاجرین  والے  رہنے    میں 
انہیں   رضاکارانہ طور پر  ہیں  آنا چاہتے  واپس 

( ایم  او  آئی  میں  وطن  IOMپاکستان  سٹاف   )
آبادکاری واپسی اور   کے لئے مشاورت   دوبارہ 

سٹاف   (IOMمقامی آئی او ایم )  ۔فراہم کرتا ہے
یا  اردو  ذریعے  کے  میسنجرز  الئن  آن  سے 

اس سروس    ۔انگریزی میں رابطہ کیا جا سکتا ہے
امدادی  ر  ی اومہاجرین کو وطن واپس  کا مقصد
فراہم کرنا  معلومات درستمتعلق کے   پروگرام

وہ تاکہ  ملک   عزتبا  ہے  اپنے  سے  طریقے 
  واپس آ سکیں۔

 

 آئی او ایم پاکستان میں فرزانہ سے رابطہ کیجئے 
 8950948-301-92+ :واٹس ایپ

IOM Pakistanسکائپ : 




