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درباره 
ERRIN

تسهیل یک رویکرد مشترک برای بازگشت و ادغام مجدد مهاجرین

 European Return and ( اروپــا  مجــدد  ادغــام  و  بازگشــت  شــبکه 
کشــــور   15 کنسرســــیوم  یــــک     ) ERRIN (    ) Reintegration Network
همــــکار بــــوده کــــه بازگشــــت و ادغــــام مجــــدد مهاجرینــــی را کــــه نمیتواننــــد یــــا 
آرزوی اقامـت بیشـتر در اروپـا را ندارنـد تسـهیل کند. شـبکه مذکـوردر زمینـه ادغـام 
مجـــدد خدمــات مختلــف در پاســخ بــه نیازمنــدی های اشـــخاصی کـــه بـــه کشـــور هـــای 
بومـــی شـــان بازگشــــت مینماینــــد فراهــــم میســــازد. این شامل مشوره دهی، معرفی 
کــردن بــه مراجــع مفیــد مربوطــه،  مســـاعدت و دیگــر خدمــات ادغــام مجــدد میباشــد.

ــم  ــراردای، فراه ــک ق ــوان ی ــه عن ــور، ACE/IRARA ب ــرام مذک ــت پروگ تح
کننــده خدمــات متنــوع در مراحــل نخســتین بازگشــت بــه بازگشــت کننــده گانــی کــه 
بطــور داوطلبانــه و غیــر داوطلبانــه بــه افغانســتان بازگشــت مــی کننــد مــی باشــد.

برنامــه ERRIN از طریــق صنــدوق وجهــی پناهنــده گــی، مهاجــرات و ادغــام 
ــی  ــب ادارات مل ــی از جان ــکاری مال ــا هم ــا )AMIF(، ب ــه اروپ ــدد اتحادی مج

ــده تمویــل میشــوند. اشــتراک کنن

www.returnnetwork.eu :معلومات بیشتر دریابی

کشورهای همکار  
ERRIN

نهاد های همکار اروپا
وزارت داخله فدرالاتریش
اژانس فدرال برای پذیرش پناهجویان / دفتر مهاجرت فدرالبلجیم

وزارت مهاجرت و ادغام مجدددنمارک 
خدمات مهاجرت فنلندفنلند

وزارت  أمور داخله – دفتر مهاجرت و ادغام مجددفرانسه
وزارت داخله فدرال، بناء و اجتماع – دفتر فدرال برای مهاجرت و آلمان 

پناهنده گی
وزارت  أمور داخله و بازسازی ادارییونان

وزارت امور خارجه و اروپالوگزامبورگ 
وزارت امور داخله و امنیت ملیمالتا

وزارت عدلیه و امنیت – خدمات عودت کننده و بازگشت کنندههالند 
اداره مهاجرت نارویناروی

وزارت کار، مهاجرین و امنیت اجتماعی – ریاست مهاجرتهسپانیه
ادارۀ مهاجرت سویدن سویدن

دبیرخانه دولت برای مهاجرتسویس 
وزارت داخلهانگلستان

پروگرام ادغام مجدد 
 ERRIN

برای مهاجرین بازگشت کننده

افغانستان
دری



 IRARA درباره
 ACE/IRARA بــا حضــور دوامــدار در افغانســتان بــرای چندیــن ســال
بازگشــت شــهروندان افغانســتان را از ســال 2017 حمایــت نمــوده اســت. دفاتــر 
ــار و  ــزار، کنده ــرات، م ــل، ه ــا در کاب ــدد م ــام مج ــات ادغ ــده خدم ــم کنن فراه

ــند. ــود میباش ــار موج ننگره

ــه  ــوده و در زمین ــاع افغانســتان ب تمــام مشــاورین مســلکی ACE/IRARA اتب
ــه  ــرای ادغــام مجــدد موفقان ــی هــا و کمــک هــای الزم ب فراهــم نمــودن رهنمای
 بازگشــت کننــده گان در مطابقــت بــا نیازمنــدی هــای فــردی شــان، دارای تجربــه 

الزم هستند. 

آیا شما
برای دریافت همکاری ها واجد شرایط میباشید؟

درصورتیکــه شــما یــک تبعــه افغانســتان بــوده و میخواهیــد یــا مجبوریــد از یکــی 
ــاً تذکــر داده شــده*( بازگشــت  از کشــورهای همــکار پروگــرام ERRIN )فوق
نمائید، شـــما بخاطـــر دریافـــت مزایـــای پروگـرام واجـد شـــرایط شمرده میشوید. 

بازگشــت کننــده گان میتواننــد داوطلــب و یــا غیــر داوطلــب و از تمــام ســنین و 
نمایــه هــا باشــند، کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت:

پناهجویان	 
پناهجویان رد شده	 
مهاجرین با شرایط عادی و یا غیر عادی 	 
کودکان بی سرپناه 	 
سایر افراد آسیب پذیر 	 

واجــد شــرایط بــودن توســط مقامــات مســئول در کشــور همــکار تعییــن میگــردد. 
همــکاری ادغــام مجــدد صرفــاً بــا تائیــدی مثبــت توســط مقامــات مذکــور فراهــم 

خواهــد گردیــد. 

درصورتیکــه شــما از یــک کشــور همــکار بازگشــت نمــوده و هنــوز هــم بــرای 
دریافــت همــکاری ادغــام مجــدد درخواســت ننمــوده ایــد ممکــن هــم هنــوز واجــد 
 ACE/IRARA شــرایط باشــید. بخاطــر معلومــات بیشــتر لطفــاً بــه دفاتــر 

تماس بگیرید.

چطور
میتوانید درخواست نمائید؟

شـــما میتوانیـــد از طریـــق تمـاس بـا برنامـــه ERRIN در یکـی از کشـور هـای 
همـــکار ERRIN درخواســـت نمأییـــد. معلومـــات بیشـــتر را در زمینه میتوانیـد 

از کارمنـــد اجتماعـــی یـا مشـــاور خـود بدسـت بیاوریـد.

 ERRIN ــاً بعــد از تصویــب کشــور همــکار خدمــات ادغــام مجــدد شــما صرف
میتوانــد فعــال گــردد. 

ــا اســتفاده  ــد ب ــه افغانســتان بازگشــت نمــوده باشــید میتوانی درصورتیکــه شــما ب
ــی  ــای محل ــده ه ــا نماین ــاس ب ــا تم ــه ب ــن فورم ــب ای ــاس در عق ــات تم از جزئی

IRARA درخواســت نمائیــد.

چه نوع
همکاری فراهم شده میتواند؟

ــد  ــما میتوانی ــرام ERRIN ش ــت پروگ ــده تح ــت کنن ــک بازگش ــوان ی ــه عن  ب
ــده توســط  ــم ش ــدد فراه ــام مج ــات بازگشــت و ادغ ــداد از خدم ــک تع ــرای ی ب
ACE/IRARA واجــد شــرایط شــمرده شــوید تــا بعــد از بازگشــت بــه کشــور 

ــد.  خــود زندگــی را در آنجــا از ســر گیری

خدمــــات بگونــــه غیر مالی فراهــــم میگــــردد وارتبـــاط میگیـــرد بـه جای که از 
آن شــما برگشــت کرده اید، معلومات شناســایی شـــما، و اینکـــه آیـــا شـــما دارای 

ضروریـات مشـخص میباشـید یـا خیـر. 

طرزالعمل 
برای پیگیری

قبل از عزیمت

 ERRIN ــکار ــور هم ــات در کش ــط مقام ــما توس ــت ش ــه درخواس درصورتیک
ــد  ــات نمائی ــد از IRARA درخواســت معلوم ــب شــده باشــد شــما میتوانی تصوی

ــد.  ــات الزم شــما را کمــک نمای ــا بخاطــر انتظامــ (www.irara.org( ت

هنگام رسیدن به کشور اصلی تان

ACE/IRARA میتوانــد کمــک هــای اساســی را بعــد از رســیدن شــما بــه 
ــد.  ــم نمای ــتان فراه افغانس

برداشــتن شــما از میــدان هوایــی و یــا راجســتر نمــودن شــما در محــل 
رســید در میــدان هوایــی

کمک سفر بعد از ورود به کشور

اقامتگاه موقت 

مراجع بخاطر مراقبت های طبی عاجل 

ضروریات بنیادی دیگر

خدمات ادغام مجدد

ACE/IRARA بــا شــما در زمینــه ســاخت یــک برنامــه ادغــام مجــدد مناســب 
ــدار  ــت مق ــما بادرنظرداش ــات ش ــرایط و ضروری ــی ش ــده تمام ــه در برگیرن ک
مناســب هزینــه هــای کمــک شــده، همــکاری مــی نمایــد. خدمــات ادغــام مجــدد 

شــامل مــوارد ذیــل میباشــد:

کمک اجتماعی، حقوقی و طبی 

حمایت دوامدار مسکن برای بودوباش

تعلیم و تربیه و آموزش لسان

کمک در زمینه دریافت شغل مناسب 

آموزش های تخنیکی و مسلکی

کمک در زمینه آغاز کسب و کار 

کمک های خاص با قشر های آسیب پذیر 

*لطفــاً بخاطــر داشــته باشــید کــه در حــال حاضــر تمــام کشــور هــای 
ــط  ــده توس ــکش ش ــدد پیش ــام مج ــای ادغ ــک ه ــبکه، از کم ــکار در ش هم
ــن  ــل ممک ــن طرزالعم ــد. ای ــی نماین ــتفاده نم ــتان اس ERRIN در افغانس
ــد. ــت نمائی ــود صحب ــاور خ ــا مش ــد ب ــات جدی ــرای معلوم ــد. ب ــر نمای تغیی


