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ERRIN 
පිළිබඳව
යුව�ා�පා ප�තයාගම්න හා ප�තයානුකල්න ජාලය 
(ERRIN) හවුලකා්ර ්රටවල 15 ක බල මණඩලයක් වන 
අත්ර ඉන තවදු්රටේ යුත්රා�ෙතේ සිටිය තනාහැකි තහා� 
එතේ සිටීමට අකමැති සංක්්රමණිකයනතගේ ආෙසු 
ෙැමිණීම හා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ෙහසුකම් 
සලසයි. තමම ජාලය මගින සිය මව්රට තවත තේරළා 
ෙැමිතෙන පුදගලයින සඳහා උෙතදශනය, අදාළ ේ්ාන 
තවත තයාමු කිරීම හා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීතම් ආ්ධා්ර 
ලබාදීමට කටයුතු සලේවයි.

තමම වැඩසටහන යටතේ. ේතවච්්ා තමනම ේතවච්්ා 
තනාවන ආෙසු ෙැමිතෙනනන සඳහා ශ්රී ලංකාව තුළ 
ඔවුනතගේ නැවත ඒකාබද්ධ කිරීතම් ප්ර්ම පියව්ර තැබීම 
සඳහා ආ්ධා්ර කිරීමට ගිවිසුම් කළ තේවා සැෙයුම්කරු 
වනුතේ IRARA තව.

ERRIN සහභාගීේවය ද්රන ජාතික නිතයා�ජිත ආයතනවල 
මූල ය ආ්ධා්ර සමගින යුත්රා�ො සංගමතේ ්රක්්ෂේ්ාන, 
සංක්්රමෙ හා ඒකාබද්ධ කිරීතම් අ්රමුදල (AMIF) මගින 
ආ්ධා්ර සෙයනු ලබයි.

වැඩි විේත්ර තසායනන: www.returnnetwork.eu

ERRIN
හවුලකා� �ටවල

යුව�ා�පීය හවුලකා�

එකසත �ාජධානිය තදශීය කාරයාලය
ඔස්ටි��යාව තදශීය කටයුතු පිළිබඳ තෙඩ්රල අමාේයාංශය
වෙලජියම ්රක්්ෂේ්ාන තසායනනන සඳහා තෙඩ්රල 

නිතයා�ජිතායතනය/තෙඩ්රල ආගමන කාරයාලය
ග්රීසිය තදශීය කටයුතු හා ෙරිොලන ප්රතිසංේක්රෙ 

අමාේයාංශය
ජරමනිය තදශීය කටයුතු, තගාඩනැගිලි හා ප්රජා කටයුතු 

පිළිබඳ තෙඩ්රල අමාේයාංශය – සංක්්රමෙ හා 
ස්රොගතයන සඳහා තෙඩ්රල කාරයාලය

වෙනමාරකය ආගමන ඒකාබද්ධ කිරීතම් අමාේයාංශය
ව්නදරලනතය අධික්රෙ හා ආ්රක්ෂක අමාේයාංශය – මවබිම 

තවත පිටේව යාතම් තේවය
ව්නා�රවව් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ තනා�රවීජියානු මණඩලය
පිනලනතය ෆිනියානු ආගමන තේවාව
ප�රංශය තදශීය කටයුතු අමාේයාංශය – ආගමන හා 

ඒකාබද්ධ කිරීතම් කාරයාලය
වමා�ලටා ේවතදශ කටයුතු හා ජාතික ආ්රක්ෂාව පිළිබඳ 

අමාේයාංශය
ලකසමබරග් විතදශ හා යුත්රා�ො කටයුතු අමාේයාංශය
ස්පාඤ්ඤය කම්කරු, සංක්්රමෙ හා සමාජ ආ්රක්ෂක 

අමාේයාංශය – සංක්්රමෙ තදොරතතම්නතුව
ස්විටසරලනතය සංක්්රමණිකයනතගේ මහතලකම් කාරයාලය
ස්වීේනය ේවීඩන සංක්්රමෙ නිතයා�ජිතායතනය 

ආපසු පැමිවණ්න 
සරංක�මණිකයින සඳහා 

ERRIN 
ඒකාබදධතා 
වැෙසටහ්න

     ලරංකා
සිංහල



ලබාදිය හැකවක 
කව� ආධා�ද?
ERRIN වැඩසටහන යටතේ සිය්රට තවත තේරළා 
ෙැමිතෙනතනක් තලස ඔතේ මව්රටට ෙැමිණි විගස එහි 
ජීවිතය ඇ්රඹීම සඳහා උෙකා්ර සැලසීමට IRARA ඔේතේ 
සෙයනු ලබන ආෙසු ෙැමිණීතම් හා ඒකාබද්ධ කිරීතම් 
තේවා රැසකට සුදුසුකම් කීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. 

තමම තේවා මූලයමය තනාවන ආ්ධා්ර තලස (තවනේ 
ආකා්රයකින ප්රකාශ ක්ර නැතතහාේ) ලබා තදන අත්ර 
තමම ආ්ධා්ර ඔබ ෙැමිතෙනතන තකාහි සිටද, ඔතේ හා 
ඔබට යම් විතශ්ෂිත අවශ්යතා තිතේද යනන මත ෙදනම්ව 
තවනේ විය හැක. 

අනුගම්නය කළ යුතු
කරියාපිළිවවත

නිකම යාමට වප�

ඔතේ අයැදුම්ෙත ERRIN හවුලකා්ර ්රතටහි බල්ධාරින 
විසින අනුමත ක්රනු ලැබ තිතේ නම් කටයුතු සූදානම් 
කිරීමට ආ්ධා්ර වනු පිණිස ඔබට IRARA (www.irara.org) 
වතින තතා්රතුරු ඉලලා සිටිය හැක. 

ඔබ වප�ළා පැමිණි විට

ශ්රී ලංකාව තවත ෙැමිණි ෙසු IRARA මගින මූලික ආ්ධා්ර 
ලබාදිය හැක. 

ගුවන තතාටුතොතළන නංවා ගැනීම තහා� ෙැමිතෙන 
ේ්ානතේදී පිළිගැනීම

්රට තුළ අඛණඩ ගමනාගමන ආ්ධා්ර

තාවකාලික නවාතැන

හදිසි වවදය සේකා්ර සඳහා තයාමු කිරීම 

තවනේ මූලික අවශ්යතා 

්නැවත ඒකාබදධ කිරීවම වස්වා

ලද හැකි ප්රතිොදන අගය ඇතුළත, ඔතේ තේේවය 
හා අවශ්යතා සැළකිලලට ගනනා ඔබට ගැලතෙන 
තලස සකසන ලද නැවත ඒකාබද්ධ කිරීතම් සැලසුමක් 
නිරමාෙය කිරීම සඳහා IRARA ඔබ සමග කටයුතු ක්රනු 
ඇත. තේවාවනට ඇතුළේ විය හැක්තක් :

සමාජයීය, වනතික හා වවදය ආ්ධා්ර

වඩා දිගු කාලීන නිවාස ආ්ධා්ර

ොසැලගත කිරීම හා භා්ෂා පුහුණු

රැකියා පුහුණූවීම් සඳහා වන ආ්ධා්ර 

කාරමික හා වෘේතීය ආ්ධා්ර

වයාෝර ආ්රම්භ කිරීතම් ආ්ධා්ර 

අවදානමට ලක්විය හැකි කණඩායම් සඳහා තවන වූ 
ආ්ධා්ර පිළිබඳ

පිළිබඳ
ERRIN වැඩසටහන ශ් රී ලංකාව තුළ ක් රියාේමක 
කිරීම සඳහා IRARA Chrysalis සමග අේවැල බැඳ ගනි. 
Chrysalis (තේර CARE International) යනු පු්රවැසියනට 
සිය මව්රට තුළ නැවත ෙදිංචි වී ජීවිතය තගාඩනගා 
ගැනීමට උෙකා්ර දීම අ්රමුණු ක්රගේ ශ්රී ලංකා 
සමාජීය ආයතනයකි.

IRARA හි සියලූ වෘේතිය උෙතදශකයින ශ්රී ලංකා 
ජාතිකයින වන අත්ර පුදගලික අවශ්යතාවයනට 
ගැලතෙන ෙරිදි සාර්ක නැවත ඒකාබද්ධනයක් 
සැෙයීම සඳහා උෙතදේ හා සහාය ලබාදීතමන 
පුදගලයන යළි ෙදිංචි කිරීතම් පුˆල අේදැකීමක් ඔවුනට 
ඇත.

* ජාලයේ ඇති සෑම හවුල්ාර රටකම ERRIN 
ඔසයස ලබායෙන නැවත ඒ්ාබද්ධ කිරීයේ ආ්ධාර 
වරතමානයේ ලබා යනායෙන බව ්රුණායවන් 
සල්න්න. යමය යවනස විය හැ්. නවතම 
යතාරතුරු සඳහා ඔයේ උපයදශ් විමසන්න.

ඔබ සහාය ලබාගැනීමට
සුදුසුකම ලබ්නවාද?
ඔබ ශ්රී ලාංකික ජාතිකතයකු නම් හා ERRIN හවුලකා්ර 
්රටක් (ඉහළින ලැයිේතුගත ක්ර ඇති), තවතින තේරළා 
මව්රට තවත යාමට ඔබට අවශ්ය නම් තහා� එතේ යාමට 
සිදුවී ඇති නම් ඔබ තමම වැඩසටහතන ප්රතිලාභ ලැබීමට 
සුදුසුකම් සපු්රාලීමට ඉඩ ඇත. 

ආෙසු ෙැමිතෙනනන සියලූ වයේ හා ප්රතේදවලට අයේ 
ේතවච්්ා තමනම ේතවච්්ා තනාවනනනද විය හැකි අතැ 
ඊට ෙහත අය ඇතුළේ විය හැක: 

• ්රක්්ෂේ්ාන තසායනතනා�
• ප්රතික්තෂේපිත ්රක්්ෂේ්ාන තසායනතනා�
• විධිමේ හා අවිධිමේ සංක්්රමණිකතයා�
• භා්රකරුතවකු තනාමැති බාලවයේකා්රතයා�
• තවනේ අවදානමකට භාජනය විය හැකි පුදගලතයා�

තයා�ගේයතාව හවුලකා්ර ්රතටහි වගකිවයුතු බල්ධාරීන 
විසින තී්රෙය ක්රනු ලැතේ. නැවත ඒකාබද්ධ කිරීතම් 
ආ්ධා්ර සෙයනු ලබනුතේ එකී අධිකාරීන මගින සිදු ක්රනු 
ලබන සා්ධනීය තහවුරුක්රෙ ෙරීක්ෂාවකින ෙසුව ෙමණි. 

ඔබ හවුලකා්ර ්රටකින තේරළා ෙැමිෙ ඇති නම් හා ඔබ 
තවමේ ඒකාබද්ධවීතම් ආ්ධා්ර සඳහා අයදුම්ක්ර නැති 
වුවද තවදු්රටේ ඔබ ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඉඩ ඇත. 
කරුොක්ර වැඩි විේත්ර සඳහා IRARA කාරයාල අමතනන.

ඔබට 
අයැදුම කළ හැකවක 
වකවස්ද?
ඔබට ERRIN හවුලකා්ර ්රටවලින එකක ෑඍඍ්ෂභ 
සබඳතාව හ්රහා අයැදුම් කළ හැක. ඔබට ඔතේ සමාජ 
ක්රියාකරු තහා� උෙතදශක තවතින වැඩි විේත්ර දැනගත 
හැක.

ඔතේ ඒකාබද්ධ කිරීතම් තේවා ක්රියාේමක ක්රනු 
ලබනතන ERRIN හවුලකා්ර ්රතටහි අනුමැතිය 
ලබාගැනීතමන ෙසු ෙමණි. 

ඔබ දැනටමේ ශ්රී ලංකාව තවත තේරළා ෙැමිෙ 
ඇේනම්, තමම තො�්රමතේ පිටුෙස ඇති ඇමතුම් විේත්ර 
භාවිතතයන ඔබට IRARA හි තදශීය නිතයා�ජිතයන 
CHRYSALIS ඇමතීතමන අයැදුම් කළ හැක.


