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 ERRIN
کے بارے میں

تارکین وطن کی واپسی اور دوبارہ بحالی کے ایک 
مشترکہ الئحہ عمل میں تعاون

 ERRIN European) یوروپیــن ریٹــرن اینــڈ ری انٹیگریشــن نیــٹ ورک
Return and Reintegration Network)،  15  شــریک ممالــک کا 
ایــک کنسورشــیئم ہــے اور ان تارکیــن وطــن کــی واپســی اور دوبــارہ بحالــی میــں 
تعــاون کرتــا ہــے جــو اب یــورپ میــں مزیــد نہیــں رہنــا چاہتــے۔ یــہ نیــٹ ورک 
ــات کــو  ــراد کــی بہــت ســی ضروری ــے اف ــے وال ــس جان ــے ملکــوں کــو واپ اپن
پــورا کرتــا ہــے، مثــاً قانونــی مشــاورت، حوالــہ، اور دوبــارہ بحالــی میــں مــدد۔

ــدے کــے تحــت کام  ــں معاہ ــرام کــے تحــت WELDO پاکســتان می اس پروگ
ــر  ــہ اور غی ــو رضاکاران ــے ج ــدہ ادارہ ہ ــم کنن ــت فراہ ــا خدم ــے واال ایس کرن
رضاکارانــہ دونــوں طــرح ســے واپــس لوٹنــے والــے افــراد کــے دوبــارہ بحالــی 

ســے متعلــق ابتدائــی اقدامــات میــں معاونــت کرتــا ہــے۔

ERRIN کــو یوروپیــن یونیــن اســائلم، مائیگریشــن اینــڈ انٹیگریشــن فنــڈ 
)AMIF( کــے ذریعــہ مالــی امــداد ملتــی ہــے، جــس میــں شــریک ملکــی 

ایجنســیوں کــی طــرف ســے مالــی مشــارکت بھــی شــامل ہــے۔

www.returnnetwork.eu :مزید جانیں

ERRIN
کے شریک ممالک

یوروپین پارٹنر انسٹی ٹیوشنز

فیڈرل منسٹری آف انٹیرئرآسٹریا
منسٹری آف لیبر، مائیگریشنز اینڈ سوشل سیکورٹی - ڈپارٹمنٹ آف اسپین

مائیگریشن
فیڈرل ایجنسی فار ریسیپشن آف اسائلم سیکرز / فیڈرل امیگریشن آفسبیلجیئم
فیڈرل منسٹری آف انٹیرئر، بلڈنگ اینڈ کمیونٹی - فیڈرل آفس فار جرمنی 

مائیگریشن ایند ریفیوجیز
منسٹری آف امیگریشن اینڈ انٹیگریشنڈنمارک 

اسٹیٹ سیکریٹری آف مائیگریشنسوئٹزرلینڈ 
سویڈش مائیگریشن ایجنسی سویڈن
منسٹری آف انٹیرئر - آفس آف امیگریشن اینڈ انٹیگریشنفرانس
فنش امیگریشن سروسفن لینڈ

منسٹری آف فارن اینڈ یوروپین افیئرزلگژمبرگ 
منسٹری فار ہوم افیئرز اینڈ نیشنل سیکورٹیمالٹا

نارویجین ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشنناروے
منسٹری آف جسٹس اینڈ سیکورٹی - ری پیٹریئیشن اینڈ ڈیپارچر سروسہالینڈ 
منسٹری آف انٹیرئر اینڈ ایڈمنسٹریٹو ری کنسٹرکشنیونان

ہوم آفسیونائیٹڈ کنگڈم

 واپس آنے والے تارکین
 وطن کے لئے

ERRIN کا دوبارہ بحالی پروگرام

پاکستان 
اردو



کچھ ہمارے بارے میں
WELDO بغیــر منافــع کام کرنــے والــی تنظیــم ہــے اور پاکســتان میــں 2003 
ســے ســرگرم عمــل ہــے۔ WELDO پاکســتان میــں ERRIN پروگــرام کــے 

تحــت خدمــات فراہــم کرتــی ہــے۔

اب تــک WELDO نــے 900 ســے زائــد قومــی اور بیــن االقوامــی شــرکاء 
کــے ســاتھ وســیع پیمانــے کــے پروجیکٹــس پــر کام کیــا ہــے۔ WELDO نــے 
2010 میــں واپســی اور دوبــارہ بحالــی کــے پروجیکٹــس پــر کام کرنــا شــروع 

کیــا تھــا۔

اس وقــت ســے اب تــک WELDO نــے 7,000 ســے زیــادہ ایســے افــراد کــو 
واپســی اور دوبــارہ بحالــی خدمــات فراہــم کــی ہیــں جــو یــا تــو اپنــی مرضــی 

ســے واپــس آئــے ہیــں یــا زبردســتی نکالــے گئــے ہیــں۔

کیا آپ 
معاونت کے مستحق ہیں؟

اگــر آپ پاکســتانی شــہری ہیــں اور ERRIN میــں شــریک کســی ملک )فہرســت 
ــا آپ کــی واپســی الزمــی  ــں ی ــا چاہتــے ہی ــر دیکھیــں*( ســے واپــس آن پشــت پ
ہــے، تــو آپ اس پروگــرام ســے فائــدہ اٹھانــے کــے حــق دار ہــو ســکتے ہیــں۔ 

واپــس لوٹنــے والــے افــراد رضاکارانــہ اور غیــر رضاکارانــہ دونــوں ہــر عمــر 
اور ہــر قســم کــے ہــو ســکتے ہیــں، جــن میــں شــامل ہیــں: 

پناہ گزین افراد	 
انکار شدہ پناہ گزیں افراد	 
قانونی اور غیر قانونی تارکین وطن	 
تنہا نابالغان	 
دیگر غیر محفوظ افراد	 

اس اســتحقاق کا فیصلــہ شــریک ملــک کــے مجــاز حــکام کرتــے ہیــں۔ دوبــارہ 
بحالــی میــں معاونــت صــرف تــب فراہــم کــی جائــے گــی جــب ان حــکام نــے 

مثبــت تصدیــق کــی ہــو۔ 

میں 
درخواست کیسے دوں؟

ــہ  ــے رابط ــں ERRIN ک ــک می ــی مل ــی بھ ــریک کس ــں ش آپ ERRIN می
ــا  ــں۔ آپ اپنــے سوشــل ورکــر ی فــرد کــے ذریعــے درخواســت دے ســکتے ہی

ــں۔ ــر ســکتے ہی ــات حاصــل ک ــد معلوم کأونســلر ســے مزی

آپ کــی دوبــارہ بحالــی کــی خدمــات صــرف تــب شــروع ہــوں گــی جــب 
ERRIN کا شــراکت دار ملــک اس کــی تصدیــق کــر دے گا۔ 

کیا 
معاونت فراہم کی جا سکتی ہے؟

ــے آپ  ــت س ــی حیثی ــرد ک ــے ف ــے وال ــس آن ــت واپ ــے تح ــرام ک ERRIN پروگ
WELDO کــی مختلــف دوبــارہ بحالــی کــی خدمــات کــے حــق دار ہــو ســکتے ہیــں 
تاکــہ اپنــے وطــن واپــس آنــے کــے بعــد اپنــی زندگــی دوبــارہ شــروع کــر ســکیں۔ 

یــہ خدمــات اشــیاء کــی شــکل ہــوں گــی )جــب تــک کــہ اس ســے کچــھ مختلــف 
نــہ بتایــا گیــا ہــو( اور ان کا زیــادہ تــر انحصــار اس پــر ہــوگا کــہ آپ کہــاں ســے 
آ رہــے ہیــں، آپ کا پروفائــل کیــا ہــے اور آیــا آپ کــی کوئــی خــاص ضروریــات 

تــو نہیــں ہیــں۔ 

طریق کار
جس پر عمل کرنا ہے

روانگی سے قبل

جــب ERRIN کــے شــریک ملــک کــے حــکام آپ کــی درخواســت منظــور کــر 
لیــں گــے تــو آپ ضــروری انتظامــات میــں مــدد کــے لئــے WELDO ســے 

معلومــات طلــب کــر ســکتے ہیــں۔ 

جب آپ پہنچ جائیں

ــر  ــا ک ــت مہی ــادی معاون ــو بنی ــد WELDO آپ ک ــے بع ــے ک ــتان پہنچن پاکس
ــے۔  ســکتا ہ

ایئرپورٹ سے سواری کی فراہمی یا پہنچنے کے مقام پر استقبال

ملک کے اندر سفری سہولیات

عارضی رہائش 

ہنگامی طبی امداد کے لئے حوالہ جات 

دیگر بنیادی ضروریات 

دوبارہ بحالی کی خدمات

WELDO آپ کــے ســاتھ مــل کــر دوبــارہ بحالــی کا کام کــرے گــی جــو آپ 
کــی صورتحــال اور ضروریــات کــو مدنظــر رکھتــے ہوئــے دســتیاب امــدادی 

رقــم تــک محــدود ہوگــی۔ مندرجــہ ذیــل خدمــات شــامل ہــو ســکتی ہیــں:

سماجی، قانونی اور طبی معاونت

طویل المیعاد رہائشی معاونت

سکول اور زبان کی تربیت

مازمت حاصل کرنے میں معاونت 

تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت

کاروبار شروع کرنے میں معاونت 

زیــادہ غیــر محفــوظ گروپــوں کــی مخصــوص ضروریــات کــے 
مطابــق خــاص معاونــت

خاندان والوں کی تاش میں معاونت

تنہا نابالغ افراد )UAMs( کے لئے معاونت

تشہیر و اشاعت 

ــں شــامل  ــٹ ورک می ــی الحــال نی ــں کــہ ف ــں رکھی ــن می *برائــے کــرم ذہ
ــی  ــارہ بحال ــردہ دوب ــا ک ــی مہی ــں ERRIN ک ــتان می ــک پاکس ــام ممال تم
خدمــات اســتعمال نہیــں کــر رہــے ہیــں۔  یــہ صورتحــال تبدیــل ہــو ســکتی 
ہــے۔  تــازہ تریــن معلومــات کــے لئــے اپنــے کأونســلر ســے رابطــہ کریــں۔


