درباره

ERRIN
تسهیل رسیدهگی مشرتک عودت و ادغام مجدد مهاجرین
شــبکه عــودت و ادغام مجــدد اورپــا (European Return and Reintegration
 )Network – ERRINیــک کنرسســیوم  15کشــور همــکار بــوده کــه عــودت و
ادغــام مجــدد مهاجرینــی را کــه منیتوانــد ویــا آرزوی اقامــت بیشــر در اورپــا را
ندارنــد ،تســهیل مینامیــد .شــبکه مذکــور در برنامــه ادغــام مجــدد ،خدمــات
مختلفــی در پاســخ بــه نیازمنــدی هــای اشــخاصی کــه بــه کشــور هــای بومــی
شــان عــودت مــی مناینــد را فراهــم میســازد ،ایــن خدمــات شــامل مشــوره دهــی،
معرفــی بــه مراجــع ذیربــط ،مســاعدت و دیگــر خدمــات ادغــام مجــدد میباشــد.

متاس
با ما

 IRARAجهت ارایه خدمات برای عودت کنندهگان تحت برنامه ERRIN
در والیات کابل ،هرات ،مزار ،کندهار ،و ننگرهار موقعیت دارد.

IRARA
ما با شام همکار هستم!
آدرس

 IRARAبــه عنــوان ق ـراردادی ایــن برنامــه ،خدماتــی ابتدائــی ادغــام مجــدد را
بـرای مهاجرینکــه بطــور داوطلبانــه وغیــر داوطلبانــه بــه افغانســتان عــودت مــی
کننــد ،فراهــم مینامیــد.

 ،IRARAخانه  ،111-کوچه قصابی ،شهرنو،
ناحیه  ،10کابل
+93 (0) 791444435
+93 (0) 202200502

برنامــه  ERRINاز طریــق صنــدوق وجهــی پناهنــد گــی ،مهاجــرت و ادغــام
مجــدد اتحادیــه اروپــا ( )AMIFبــا همــکاری مالــی نهــاد هــای مشــرک ملــی
متویــل میشــوند.

afghanistan@irara.org
loc.afghanistan@irara.org

برای معلومات بیشرتwww.returnnetwork.eu :

www.irara.org/afghanistan
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وزارت داخله فدرال
اداره فدرال برای پذیرش پناهجویان/دفرت مهاجرت فدرال
وزارت مهاجرات و ادغام مجدد
خدمات مهاجرت فنلند
وزارت داخله – دفرت مهاجرت و ادغام مجدد
وزارت داخله فدرال ،بناء و اجتامع – دفرت فدرال برای مهاجرت و پناهنده گی
وزارت داخله و بازسازی اداری
وزارت خارجه و امور اروپا
وزارت امور داخله و امنیت ملی
وزارت عدلیه و امنیت – خدمات عودت کننده و بازگشت کننده
اداره مهاجرت ناروی
وزارت کار ،مهاجرین و امنیت اجتامعی – ریاست مهاجرت
ادارۀ مهاجرت سویدن
دبیرخانه دولت برای مهاجرت
وزارت داخله
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https://fb.me/IRARAAFG

ساعات کاری

یکشنبه -پنجشنبه
 8.30قبل از ظهر الی  4:30بعد از ظهر

برنامه ادغام مجدد
ERRIN

برای مهاجرین عودت کننده

آیا شامبرای دریافت
همکاری ها واجد رشایط میباشید؟

چه نوع
همکاری فراهم شده میتواند؟

در صورتیکــه شــا تبعــه افغانســتان بــوده و میخواهیــد یــا ناگزیــر بــه عــودت
از کشــور هــای همــکار ( ERRINذکرشــده درایــن برگــه) هســتید ،واجــد رشایــط
دریافــت بســته هــای کمکــی ایــن برنامــه میشــوید.

بــه عنــوان یــک عــودت کننــده شــامل برنامــه  ERRINشــا میتوانیــد بـرای یــک
تعــداد از خدمــات عــودت و ادغــام مجــدد فراهــم شــده توســط  IRARAواجــد
رشایــط شــمرده شــوید تــا بعــد از عــودت بــه کشــور خــود زندگــی را در آنجــا
از رس گیریــد.

عــودت کننــدهگان هــم از داوطلــب و یــا غیــر داوطلــب ،ازهمــه رده هــای ســنی
شــامل مشــخصات ذیــل میباشــد:
•پناهجویان
•پناهجویان رد شده
•مهاجرین منظم و غیر منظم
•کودکان بیدون همراه
•سایر افراد آسیب پذیر
واجــد رشایــط بــودن توســط مقامــات مســئول کشــورهای همــکار تثبــت میگــردد.
کمــک هــای ادغــام مجــدد فقــط بــا تصدیــق مقامــات مذکــور فراهــم خواهــد
گردیــد.
در صورتیکــه شــا از کشــور هــای همــکار عــودت منودیــد و تــا کنــون بــرای
دریافــت بســته هــای کمکــی ادغــام مجــدد درخواســت ننمــوده ایــد ،ممکــن
هنــوز هــم واجــد رشایــط باشــید.

چطور
میتوانید درخواست منائید؟

 IRARAبــا در نظــر داشــت مقــدار تعیــن شــده ،حالــت موجــوده و رضوریــات
شــا ،برنامــه مناســب ادغــام مجــدد را انکشــاف خواهــد داد .خدمــات ادغــام
مجــدد شــامل مــوارد ذیــل میباشــد:
حامیت های اجتامعی ،حقوقی و صحی
حامیت دوامدار مسکن برای بودوباش

خدمــات بگونــه تهیــه اجنــاس فراهــم میگــردد (مگراینکــه بگونــه دیگــر تذکــر
داده شــده باشــد) و ارتبــاط میگیــرد بــه اینکــه شــا از کجــا آمــده اید ،مشــخصات
شــا ،ویــا اینکــه شــا رضوریــات مشــخص داریــد.

تعلیم و تربیه و آموزش لسان
کمک در زمینه دریافت شغل مناسب
آموزش های تخنیکی و حرفوی

طرزالعمل
برای پیگیری

کمک در زمینه آغاز کسب و کار
کمک های مشخص با اقشار آسیب پذیر

قبل از سفر
اگــر درخواســت شــا توســط مقامــات مســئول کشــورهای همــکار تثبیــت شــده
باشــد ،شــا بخاطــر تنظیــات الزم از دفــر ( IRARA (www.irara.orgدر
خواســت معلومــات کــرده میتوانیــد.

هنگام رسیدن به کشور اصلی تان

شــا میتوانیــد بــا یکــی ازنهادهــای همکارکشــورهای  ERRINمتــاس گرفتــه
درخواســت منائیــد .معلومــات بیشــر دریــن زمینــه را از کارکنــان اجتامعــی و یــا
مشــاور بدســت آورده میتوانیــد.

بعــد از رســیدن بــه افغانســتان IRARA ،خدمــات ابتدائــی را بــه شــا ارائــه
کــرده میتوانــد.

خدمــات ادغــام مجــدد شــا فقــط بعــد از تائیــد کشــورهای همــکار ERRIN
فعــال میگــردد.

انتقــال شــا از میــدان هوائــی و یــا پذیــرش شــا در قســمت ورودی
میــدان هوائــی

درصورتیکــه عم ـاً بــه افغانســتان عــودت منــوده ایــد ،میتوانیــد بــه منایندهگ ـ ی
دفــر  IRARAکــه مشــخصات آن در عقــب ایــن برگــه ذکــر شــده اســت مراجعــه
کــرده درخواســت منایــد.

ارائه خدمات سفر بعدی در داخل کشور
تنظیم منودن محل بود و باش مؤقتی
معرفی به شفاخانه برای ارایه خدمات رضوری صحی
رضوریات الزمی دیگر

* لطف ـاً بخاطــر داشــته باشــید کــه در حــال حــارض متــام کشــور
هــای همــکار در شــبکه ،از کمــک هــای ادغــام مجــدد پیشــکش
شــده توســط  ERRINدر افغانســتان اســتفاده منــی مناینــد.

خدمات ادغام مجدد

درباره

IRARA
 IRARAبــا حضــور دوامــدار و چندیــن ســاله در افغانســتان،از ســال 2017
بدینســو شــهروندان عــودت کننــده افغانســتان را حامیــت کــرده اســت.
ما مراکز ادغام مجدد در کابل ،هرات ،مزار ،کندهار و ننگرهار داریم.
متــام مشــاورین مســلکی دفــر  IRARAاتبــاع افغانســتان بــوده و در زمینــه فراهــم
منــودن رهنامیــی هــا و کمــک هــای الزم بــرای ادغــام مجــدد موفقانــه عــودت
کننــدهگان در مطابقــت بــه نیازمنــدی هــای فــردی شــان ،دارای تجربه الزم هســتند.

