
સંપર્ક
ર્ો
 
ERRIN પ્રોગ્રામ હેઠળ પ્ત આવના્ા માટે ભા્તમાં તમામ 
પ્રદેશોમાં પુન:એકીક્ણ સહાય પ્રદાન ક્વામાં આવે છે.  મુખરય 
મથક નવી દદલરહીમાં દસરથત છે અને તેની પાસે 174 સરથાદનક 
Diocese છે.

પ્રથમ સંપક્ર નવી દદલરહીના સંપક્ર વરયદકરત સાથે ્હેશે.

રે્ીટાસ ઇન્કિયા, હેિ ઑનિસ 
 અમે તમ્ે મદદ ર્વા માટે અહીં છીએ!

મુલારાત્ું  
સ્્ામું

CBCI, સેનરટ્ અશોક પરલેસ, ગોલે 
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ખુલવા્ો સમય સોમવા્-શુક્રવા્
સવા્ે 9.00 થી સાંજે 5.00  
(સરથાદનક સમય)
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director@caritasindia.org,
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www.caritasindia.org

જો તમને કે્ીટાસ ઇદનરડયા સુધી પહોંચવામાં કોઈ મુશરકેલી હોય 
તો કૃપા ક્ીને કે્ીટાસ ઇનરટ્નેશનલ બેદલરજયમનો સંપક્ર ક્ો:
+32 2 6090653

ERRIN
નવશે

સકથળાંત્ ર્્ા્ા્ા પ્ત િ્વા અ્ે 
પુ્:એરીર્ણ માટે સંયુરકત અનિગમ્ી સુનવધા
યુ્ોનપય્ ્ીટ્્ક એ ક્િ ્ીઇન્કટગ્કેશ્ ્ેટવર્ક (ERRIN) 
એ 15 સાથીદા્ દેશોનું એક સંઘ છે જે સરથળાંતદ્ત ક્ના્ા 
લોકોના પ્ત ફ્વાને અને પુન:એકીક્ણને સ્ળ બનાવે છે, જે 
યુ્ોપમાં ્હી શકતા નથી અથવા ્હેવા માંગતા નથી. ERRIN એ 
દવશાળ શ ર્ેણીની જ્ૂદ્યાતો પૂ્ી પાડે છે, જે મૂળ દેશમાં પ્ત 
ફ્તા લોકો માટે પ્ામશ ર્, ભલામણ અને પુન:એકીક્ણ સહાય 
પૂ્ી પાડે છે.

પ્રોગ્રામ હેઠળ, કે્ીટાસ ઇનરટ્નેશનલ બેદલરજયમ (CIB) ભા્ત 
માટે ક્ા્યુકરત સેવા પ્રદાતા છે. CIB કે્ીટાસ ઇદનરડયા સાથે 
સરથાદનક અમલીક્ણ સાથીદા્ ત્ીકે કામ ક્ે છે, જે સરવૈદચરછક 
અને દબન-સરવૈચરછીક એમ બંને, પ્ત ફ્ના્ાના પુન:એકીક્ણના 
પ્રથમ પગલાં સાથે સહાય ક્વા માટે કામ ક્ે છે.

ERRIN યુ્ોદપયન યુદનયન આશ્રયસરથાન, સરથળાંત્ અને 
સંકલન ફંડ (AMIF), સહભાગી ્ાષરટ્રીય એજનરસીઓ દરવા્ા સહ-
નાણાંકીય સહાય સાથે ભંડોળ ધ્ાવે છે.

વધા્ે શોધો: www.returnnetwork.eu

ERRIN
સાથીદા્ દેશો

યુ્ોનપય્ સાથીદા્ સંસકથાઓ

ઑનસકટ્કયા ફેડ્લ દમદનસરટ્રી ઓફ ઇદનરટ્ીય્
ગ્કીસ દમદનસરટ્રી ઓફ ઇદનરટ્ીય્ એનરડ એડદમદનસરટ્રેદટવ 

્ીકનરસરટ્રકરશન
જમ્ક્ી ફેડ્લ દમદનસરટ્રી ઓફ ઇદનરટ્ીય્, દબલરડીંગ એનરડ 

કોમરયુદનદટ-ફેડ્લ ઑદફસ ફો્ માઇગ્રેશન એનરડ ્ેફરયુજીસ
િે્કમાર્ક દમદનસરટ્રી ઓફ ઇમીગ્રેશન એનરડ ઇદનરટગ્રેશન
્ેધ્લે્કિકસ દમદનસરટ્રી ઓફ જસરટીસ એનરડ દસકરયો્ીટી-્ીપેટ્રીએશન 

એનરડ દડપાચ્ર્ સદવ્રસ
્ૉવે્ક ઇદમગ્રેશન ઓફ નોવે્રયન દડ્ેકરટો્ેટ
નિ્લે્કિ દફદનશ ઇમીગ્રેશન સદવ્રસ
િ્કા્કસ દમદનસરટ્રી ઓફ ઇદનરટ્ીય્ - ઓદફસ ફો્ ઇમીગ્રેશન 

એનરડ ઇદનરટગ્રેશન
બેનલકજયમ એસાયલમ દસકસ્ર / ફેડ્લ ઇદમગ્રેશન ઑદફસના આગમન 

માટે ફેડ્લ એજનરસી
માલકટા દમદનસરટ્રી ફો્ હોમ અફેસ્ર એનરડ નેશનલ દસકરયો્ીટી
યુ્ાઇટેિ નરંગકિમ હોમ ઓદફસ
લરઝેમબગ્ક દમદનસરટ્રી ઓફ ફો્ેન એનરડ યુ્ોદપયન અફેસ્ર
સકપે્ દમદનસરટ્રી ઓફ લેબ્, માઇગ્રેશનરસ એનરડ સોશરયલ 

દસકરયો્ીટી-દડપાચ્ર્ ઓફ માઇગ્રેશન
નસકવટકઝલ્્ક્કિ સરટેટ સેક્રેટદ્યેટ ફો્ માઇગ્રેશન
સકવીિ્ સરવીદડશ માઈગ્રેશન એજનરસી 

પ્ત આવ્ા્ા માટે
ERRIN 

્ીઇન્કટગ્કેશ્ 
પ્કોગ્કામ

ઇ્કિીયા
ગુજ્ાતી



શું તમે
સહાય માટે પાત્ક છો?
જો તમે ભા્તના નાગ્ીક હો અને ERRIN સાથીદા્ દેશમાંથી 
(પાછળ સૂદચબદરધ*) પ્ત આવવા માંગશો, તો તમે પ્રોગ્રાનો 
લાભ મેળવવા માટે પાત્ર બની શકો છો. 

પ્ત ફ્ના્ામાં તમામ ઉંમ્ના અને પ્રોફાઇલરસની સરવૈદચરછક 
અને દબન- સરવૈદચરછક બંને હોઈ શકે છે, અને તેમાં આ મુજબ 
સમાવેશ થઈ શકે છે:

• આશ્રય શોધના્ા
• અસરવીકૃત આશ્રય શોધના્ા
• દનયદમત અને અદનયદમત સરથળાંત્કા્ો
• એકલા સગી્ો
• અનરય નબળા લોકો

સાથીદા્ દેશના જવાબદા્ અદધકા્ીઓ દરવા્ા યોગરયતા નકરકી 
ક્વામાં આવે છે. પુન:એકીક્ણ સહાય ફકરત જે તે સતરતાવાળાઓ 
દરવા્ા સકા્ાતરમક ચકાસણી તપાસ પ્ જ આપવામાં આવશે. 

રેવી ્ીતે
તમે અ્જી ર્ી શરો?
તમે ERRIN સાથીદા્ દેશોમાંથી એકમાં ERRIN સંપક્ર દરવા્ા 
અ્જી ક્ી શકો છો. તમે તમા્ા સામાદજક કાય્રક્ અથવા 
સલાહકા્ પાસેથી વધુ માદહતી મેળવી શકો છો.

તમા્ી પુનઃએકીક્ણ સેવાઓ ફકરત ERRIN સાથીદા્ દેશની 
મંજૂ્ી પછી સદક ર્ય થાય છે. 

રઇ
સહાય આપી શરાય છે?
ERRIN પ્રોગ્રામ હેઠળ પ્ત ફ્ના્ ત્ીકે તમે કે્ીટાસ 
ઇદનરડયા દરવા્ા પૂ્ી પાડવામાં આવતી ઘણી પ્ત ફ્વાની અને 
પુન:એકીક્ણ સેવાઓ માટે લાયક હોઈ શકો છો જે તમને તમા્ા 
ઘ્ે પાછા ફ્વા માટે મદદ ક્શે. 

સેવાઓ અલગ પ્રકા્થી દવતદ્ત ક્વામાં આવે છે (દસવાય કે 
અનરય જણાવેલ હોય) અને તમે કરયાંથી આવી ્હરયા છો, તમા્ી 
પ્રોફાઇલ, અને તમે દવદશષરટ જ્ૂદ્યાતો ધ્ાવો છો કે કેમ તેના 
આધા્ે બદલાઇ શકે છે. 

અ્ુસ્વા
માટે્ી પ્કનર્કયા

પ્કસકથા્ પહેલાં

જો તમા્ી અ્જી ERRIN સાથીદા્ દેશના અદધકા્ીઓ દરવા્ા 
મંજૂ્ ક્વામાં આવી હોય, તો તમે જ્ૂ્ી ગોઠવણો ક્વામાં મદદ 
માટે કે્ીટાસ ઇદનરડયા અને કે્ીટાસ ઇનરટ્નેશનલ બેદલરજયમ 
(સંપક્ર દવગતો જુઓ) પાસેથી માદહતીની દવનંતી ક્ી શકો છો. 

જકયા્ે તમે આવો છો

ભા્તમાં આવરયા પછી કે્ીટાસ ઇદનરડયા તમને પાયાની સહાય 
આપી શકે છે. 

આગમન સરથળ પ્ એ્પોટ્ર દપક-અપ અથવા આગમન

દેશમાં આગળ મુસાફ્ી સહાય

અસરથાયી દનવાસ (મહતરતમ 7 દદવસ) 

તાતરકાદલક તબીબી સંભાળ માટે ભલામણો 

અનરય મૂળભૂત આવશરયકતાઓ

નવશે
રે્ીટાસ ઇન્કિયા, 1962 માં સરથપાયેલી છે, જે સમુદાય સાથે 
એકતામાં, કટોકટીની પ્રદતદક્રયા અને પુનઃપ્રાદપરત, સમુદાય 
દવકાસ, પુનદન્રમા્રણ અને કુદ્તી સંસાધન વરયવસરથાપનમાં 
દવકદસત થઈ છે. કે્ીટાસ ઇદનરડયા, સનરમાદનત જીવન અને 
સમાદવષરટ ટકાઉ દવકાસ ત્ફ સમાજના સૌથી નબળા અને 
પાછળ ધકેલાયેલ સાથે કાય્ર ક્ે છે. 1990 ના અંતથી, કે્ીટાસ 
ઇદનરડયા સલામત સરથળાંત્ અને માનવ હે્ફે્ને પહોંચી વળવા 
માટે કાય્રકરષમ ્ીતે કાય્ર્ત છે.

રેન્ટાસ ઇ્કટ્્ેશ્લ બેનલકજયમ (CIB) એક દબન-સ્કા્ી 
સંસરથા છે અને દવદવધ ERRIN સાથીદા્ દેશોમાંથી પ્ત 
આવના્ાને સહાય પૂ્ી પાડવા માટે કે્ીટાસ ઇદનરડયા સાથે 
ગાઢ સહયોગમાં કાય્ર ક્ે છે. 2007 થી સરવૈદચરછક પ્ત ફ્વાના 
કરષેત્રે CIB દવશરવ સરત્ે સેવા આપના્ ત્ીકે ્ાષરટ્રીય સ્કા્ી 
કાય્રક્રમને અમલમાં મૂકરયો છે.

પુ્:એરીર્ણ સેવાઓ

કે્ીટાસ ઇદનરડયા તમા્ી સાથે અનુકૂળ પુનઃએકીક્ણ યોજના 
તૈયા્ ક્વા માટે તમા્ી સાથે કામ ક્શે જે ઉપલબરધ ગ્રાનરટની 
્કમ હેઠળ, તમા્ી પદ્દસરથદત અને જ્ૂદ્યાતો ધરયાનમાં લેશે. 
સેવાઓમાં સામેલ હોઈ શકે:

સામાદજક, કાનૂની અને તબીબી સહાય

લાંબા ગાળાની આવાસ સહાય

શાળા અને ભાષા તાલીમ

ટેકદનકલ અને વરયાવસાદયક તાલીમ

દબઝનેસ સરટાટ્ર અપ સહાય 

નબળા જૂથો માટે બેસરપોક સહાય

*કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે નેટવકર્માંના તમામ સાથીદાર 
દેશો હાલમાં ભારતમાં ERRIN દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી 
પુન:એકતર્ીકરણ સહાયનો ઉપયોગ કરતાં નથી.  આ ફેરફારને 
આધીન હોઈ શકે છે.  નવીનતમ માહહતી માટે તમારા સલાહકાર 
પાસે તપાસ કરો.


