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مــڑ وســیبے دی امــداد پــورے پاکســتان وچ اوہنــاں واپــس آون والیــاں نــوں دتــی 
جانــدی اے جیہــڑے ERRIN پروگــرام ہیٹــھ واپــس آئــے نیــں۔

  WELDO
اسیں تہاڈی خدمت لئی حاضر آں!

Flat K-06, Block 6, Business Bay, Sector ملن دا پتہ

پیر توں جمعراتکم دے ویلے
سویرے 8:30 وجے توں شامیں 5:30 وجے تائینجمعه

جمعہ
سویرے 8:30 وجے توں شامیں 4 وجے تائیں

 +92 333 506 403 9
+92 333 633 350 9
+92 51   515 461 7

erin@weldo.org

weldoerin

www.weldo.org

ERRIN
 بارے

نقل مکانی کرن والیاں دی واپسی تے وسیبے لئی اک 
سانجھے ڈھنگ وچ سہولت کاری

 European Return and Reintegration Network (ERRIN)
15 اشــتراکی ملــکاں دا کنسورشــیم اے جیہــڑے ایہــو جہــے مہاجــراں دی 
ــورپ وچ  ــڑے ی ــردا اے جیہ ــہولت کاری ک ــیبے وچ س ــڑ وس ــے ُم ــی ات واپس
مزیــد نہیــں رہ ســکدے، یــاں رہنــاں نہیــں چاہونــدے۔ نیــٹ ورک آپنــے اصلــی 
دیــس نــوں پرتــن والــے لــوکاں لئــی صالحــکاری، ریفــرل، تــے ُمــڑ وســیبے 

وچ رہنمائــی کردیــاں کئــی طرحــاں دیــاں لــوڑا پوریــاں کــردا اے۔

پروگــرام ہیٹــھ، WELDO نــال رضاکارانــہ تــے غیــر رضاکارانــہ طــور تــے، 
دوہــاں طریقیــاں نــال واپــس پرتــن والیــاں نــوں پاکســتان وچ مــڑ وســیبے لئــی 

خدمــت فراہــم کــرن دا معاہــدہ ہویــا اے۔

 )AMIF( نــوں یورپــی یونیــن دے پنــاہ، نقــل مکانــی اتــے وســیا فنــڈ ERRIN
راہیــں، حصــہ لیــن والــے قومــی محکمیــاں دی اشــتراکی مالــی امــداد نــال فنــڈ 

دتــے جانــدے نیــں۔

www.returnnetwork.eu :ہور جانو

ERRIN
 دے اشتراکی ملک

یورپی اشتراکی ادارے

وفاقی وزارت داخلہآسٹریا
وزارِت داخلہبرطانیہ
پناہ منگن والیاں دے استقبال لئی وفاقی محکمہ / وفاقی امیگریشن دفتربیلجیئم
وفاقی وزارت داخلہ، بلڈنگ اینڈ کمیونٹی - وفاقی دفتر برائے نقل مکانی جرمنی 

تے پناہ گیر
وزارت نقل مکانی تے وسیباڈنمارک 

وزارِت محنت، نقل مکانی تے سوشل سیکیورٹی - نقل مکانی دا شعبہسپین
ریاستی سیکریٹریٹ برائے نقل مکانیسوئٹزرلینڈ 

سویڈن دا محکمہ نقل مکانی سویڈن
وزارِت داخلہ - نقل مکانی اتے وسیبے دا دفترفرانس
فن لینڈ دا امیگریشن دا محکمہفن لینڈ

خارجی اتے یورپی معاملیاں دی وزارتلکسمبرگ 
داخلی معاملیاں اتے قومی سالمتی دی وزارتمالٹا

ناروے دا امیگریشن دا ڈائریکٹوریٹناروے
وزارِت انصاف تے سالمتی - وطن واپسی تے روانگی دی خدمتنیدرلینڈز 

وزارِت داخلہ اتے پربندھی ُمڑ اسارییونان

واپس آن والے مہاجراں لئی
ERRIN دا مڑ وسیبے دا پروگرام

پاکستان 
پنجابی

Office # 6, Block C, Third Floor,
Bahria Spring North,

Bahria Town Phase 7,
Rawalpindi 46000 Pakistan



بارے
WELDO اک بالمنافــع کــم کــرن واال ادارہ اے جیہــڑا ســنہ 2003 تــوں 
ــرام  ــتان وچ ERRIN پروگ ــا اے۔ WELDO پاکس ــر رہی ــم ک ــتان وچ ک پاکس

ــدا اے۔ ــاں دین ــھ خدمت ہیٹ

ــوں  ــے 900 ت ــاں ت ــارے منصوبی ــت س ــے بہ ــے وچ، WELDO ن ــس ویل ای
ودھ قومــی تــے بیــن االقوامــی شــراکت داراں دے نــال رل کــے کــم کیتــا اے۔ 
WELDO نــے پاکســتان وچ ســنہ 2010 وچ واپســی اتــے مــڑ وســیبے دے 

منصوبیــاں تــے کــم کرنــا شــروع کیتــا ســی۔

اوس ویلــے تــوں، WELDO نــے رضاکارانــہ طــور تــے اتــے جبــری واپــس 
کلــے جــاون والــے 7000 .تــوں ودھ جیــاں نــوں واپســی اتــے مــڑ وســیبے دی 

خدمــت فراہــم کیتــی اے۔

کیہ تسیں
امداد دے اہل او؟

جــے تســیں پاکســتان دے شــہری او تــے ERRIN دے اشــتراکی ملــک )اگلــے 
صفحــے تــے درج*( تــوں واپــس آؤنــا چاہونــدے او یــا واپــس بھیجــے جانــدے 

او، تســیں پروگــرام ولــوں فائــدے دے اہــل ہــو ســکدے او۔ 

واپــس آن والــے رضــاکار وی ہــو ســکدے نیــں تــے غیــر رضــاکار وی جیہڑے 
کســی وی عمــر تــے پروفائــل دے نیــں، تــے ایہنــاں وچ رل ســکدے نیــں: 

پناہ منگن والے	 
جنہاں پناہ منگن والیاں نوں نہ کر دتی گئی ہووے	 
باقاعدہ تے بے قاعدہ مہاجر	 
کلے نابالغ	 
ہور سوہل بندے	 

اہلیــت دا تعیــن اشــتراکی ملــک وچ ذمــے وار اہلــکاراں ولــوں کیتــا جانــدا اے۔ 
مــڑ وســیبے لئــی امــداد صــرف اوہنــاں اہلــکاراں ولــوں مثبــت تصدیــق ہــوون 

تــے کیتــی جــاوے گــی۔ 

تسیں
کیوں درخواست دے سکدے او؟

 ERRIN دے اشــتراکی ملــکاں وچــوں کســے اک ملــک وچ ERRIN تســیں
نــال رابطــہ کــر کــے درخواســت دے ســکدے او۔ تہانــوں ہــور جانــکاری آپنــے 

سوشــل ورکــر یــاں صالحــکار کولــوں لبــھ ســکدی اے۔

تہاڈیــاں مــڑ وســیبے دیــاں خدمتــاں صــرف ERRIN دے اشــتراکی ملــک دی 
منظــوری تــوں مگــروں فعــال کیتیــاں جاندیــاں نیــں۔ 

کیہڑی
امداد دتی جا سکدی اے؟

ــت  ــیں بہ ــے تس ــور ت ــی دے ط ــے ج ــس آن وال ــھ واپ ــرام ہیٹ ERRIN پروگ
ســاریاں واپســی اتــے وســیبے دیــاں خدمتــاں دے اہــل ہــو ســکدے او جیہڑیــاں 
ــی  ــدد لئ ــے وســن وچ م ــس آن ت ــک واپ ــاڈے مل ــوں تہ ــں تہان WELDO راہی

ــں۔  ــاں نی ــاں جاندی دتی

ــی دوجــی صــورت وچ  ــوں ہــٹ کــے )ماســوائے اس دے پئ ــاں پیســے ت خدمت
بیــان کیتــا گیــا ہــووے( دتیــاں جاندیــاں نیــں تــے اس گل دی بنیــاد تــے وکھــو 
وکــھ ہــو ســکدیاں نیــں پئــی تســیں کتھــوں واپــس پرتــے او، تہــاڈا پروفائــل کیــہ 

اے، اتــے کیــہ تہاڈیــاں کوئــی مخصــوص ضرورتــاں نیــں۔ 

عمل کرن لئی
طریقہ کار

روانگی توں پہالں

جــے تہــاڈی عرضــی ERRIN دے اشــتراکی ملــک وچ اہلــکاراں ولــوں 
منظــور ہــو گئــی اے تــاں تســیں ضــروری بندوبســت کــرن وچ مــدد لئــی 

او۔  ولــوں جانــکاری دی عرضــی دے ســکدے   WELDO

جدوں تسیں آندے او

WELDO تہانوں پاکستان وچ آمد مگروں بنیادی معاونت دے سکدا اے۔ 

ہوائی اڈے توں لینا یاں آمد والی تھاں تے استقبال

ملک دے اندر اگلے سفر وچ معاونت

عارضی رہائش 

فوری طبی دیکھ بھال لئی حوالے 

ہور بنیادی ضرورتاں 

مڑ وسیبے دیاں خدمتاں

WELDO مــڑ وســیبے دا اک چیچــا منصوبــہ بنــاؤن لئــی تہــاڈے نــال رل کــے 
کــم کــرے گا جیہــڑا تہــاڈے حــاالت تــے لــوڑاں تــے، دســتیاب گرانــٹ دی رقــم 

دے انــدر انــدر، غــور کــردا اے۔ خدمتــاں وچ رلتــی ہــو ســکدیاں نیــں:

سماجی، قانونی تے طبی معاونت

لمے چر لئی رہائشی معاونت

سکول جاون دی تے زبان دی تربیت

مالزمت لبھن وچ امداد 

تکنیکی تے حرفتی تربیت

کاروبار شروع کرن وچ امداد 

سوہل گروہاں لئی چیچا بنائی گئی امداد

ٹبر نوں لبھن وچ مدد

کلے نابالغاں )UAMs( لئی امداد

اگوائی کرنا 

*مہربانــی کــر کــے یــاد رکھــو پئــی نیــٹ ورک وچ ســارے بھائیــوال ملــک 
اس ویلــے پاکســتان وچ ERRIN راہیــں پیــش کیتــی جانــدی مــڑ وســیبے 
دی امــداد دی پیشــکش نہیــں کــردے۔ ایہــہ تبدیلــی نــال مشــروط ہــو ســکدی 

اے. تــازہ تریــن جانــکاری لئــی آپنــے صالحــکار کولــوں پُچھــو۔




