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اساں نال
رابطہ کرو: 

مــڑ کــے ملــک واپســی تــے بحالــی دی امــداد پــورے پاکســتان اچ کســے جگــہ 
وی فراہــم کیتــی جاســکدی اے، انہــاں لــوکاں کــی جیہــڑے ایریــن پروگــرام دے 

تحــت واپــس ول آئــے نــے.

ویلڈو  
اساں اِتھے تہاڈی مدد آستے ہیاں!

فلیٹ کے 06 بالک 6، بزنس بے، سیکٹر ایف، ملنڑ دا پتہ:
ڈی ایچ اے فیز ۱، بحریہ ٹاؤن فیز 7، راولپنڈی 

)پوسٹ کوڈ: 46000( 
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سوموار – تا - جمعراتدفتر کھلنڑ دے اوقات:
 صبح ۸:۳۰ )ساڑھے آٹھ( بجے-تا- شام 

جمعہ
 صبح ۸:۳۰ )ساڑھے آٹھ( بجے -تا- شام 

+  ۹۲ ۳۳۳ ۵۰٤ ٦۰۳ ۹
 ۹۲ ۳۳۳ ۶۳۳ ۳۵۰ ۹
 ۹۲  ۵۱   ۵۱۵  ۴۶۱ ۷
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ایرین دے
متعلق

تارکیِن وطن نی واپسی تے بحالی دا مشترکہ الئحہ عمل

اے یورپــی واپســی اور دوبــارہ بحالــی دا نیــٹ ورک )ایریــن( ۱۵ شــراکت دار 
ال کــے بحالــی دی  ملــکاں دا ایــک گــروپ ہــے جیہــڑا ایســے تارکیــن وطــن دی 
امــداد کرینــدا ہــے جیہــڑے یــورپ دے وچ قانونــی طــور نــال نہیــں رہ ســگدے 
ال کــے ولڑنــا چاہنــدے ہــن۔ ایریــن  یــا آپــو اپنــڑی مرضــی دے نــال اپنڑیــں وطــن 
اپنــڑے ملــک الکــے ولنــڑ الں دی وڈے پیمانــے تــے انہــاں دی ضروریــات کا، 

مشــوراں دا، حوالــے تــے دوبــارہ بحالــی دے وچ امــداد ڈینــدا ہــے۔

ــے  اس پروگــرام دے تحــت ویلــڈو معاہــدہ شــدہ ســروس ڈینونـڑ واال ادارہ ہ
ــہ طــور تــے پاکســتان ولنـڑ آالں دی  جیہــڑا رضاکارانــہ یــا غیــر رضاکاران

ــے۔ دوبــارہ بحالــی دے وچ انہــاں دی امــداد کرینــدا ہ

ایریــن کــوں یورپــی یونیــن دے پنــاہ گزیــن، مہاجریــن تــے بحالــی فنــڈ )ایمیــف( 
ــی دی امــداد دتــی  تــے اس دے وچ شــامل ریاســتی اداراں دے ذریعــے بحال

وینــدی ہــے۔

www.returnnetwork.eu :مزید معلومات آستے

ایرین
دے رکن ممالک

یورپی شراکت دار ادارے
وفاقی وزارت داخلہآسٹریا

وزارت داخلہبرطانیہ
پناہ گزینوں دے استقبال آستے وفاقی ایجنسی /    وفاقی دفتر برائے تارکیِن وطنبیلجئیم
وفاقی وزارت داخلہ، بلڈنگ اور کمیونٹی - منتقلی اور پناہ گزینوں آستے جرمنی 

وفاقی دفتر
وزارِت تارکیِن وطن و انضمامڈینمارک 

وزارت برائے محنت، نقل مکانی و سوشل سیکورٹی / محکمہ برائے مہاجرینسپین
سویڈش ایجنسی برائے نقل مکانی سویڈن

ریاستی دفتر برائے نقل مکانیسوئیٹزرلینڈ 
فینیش سروس برائے تارکیِن وطنِفن لینڈ
وزارت داخلہ - دفتر برائے تارکیِن وطن و انضمامفرانس

زارت خارجہ اور یورپی معامالتلیگزیمبرگ 
زارت داخلہ اور قومی سالمتیمالٹا

ناروے دا ریاستی دفتر برائے تارکیِن وطنناروے
وزارت انصاف اور سیکورٹی - وطن واپسی اور روانگی سروسہالینڈ 
وزارت داخلہ اور تعمیِرنو انتظامی اموریونان

ایرین دا واپس آونڑ آلے
تارکیِن وطن آستے بحالی دا پروگرام

پاکستان 
سرائیکی

زل، آفس نمبر 6، بالک C، تیسری من
، بحریہ سپرنگ نارتھ، بحریہ ڻاؤن فیز 7

راولپنڈی 46000 پاکستان

+
+

رات سوموار -تا- جمع
- صبح (۸:۳۰) ساڑھے آڻھ بجے -تا

شام (۵:۳۰) ساڑھے پانچ بجے
ہ جمع

- صبح (۸:۳۰) ساڑھے آڻھ بجے -تا
شام (٤) چار بجے



متعلق
ــڈو اک غیــر منافــع بخــش تنظیــم اے جیہــڑی ســنہ ۲۰۰۳ ســوں پاکســتان  ویل
ــدد  وچ کام کرینــدی پئــی اے. اس پروگــرام دے تحــت ویلــڈو معاہــدہ شــدہ م

دیونــڑ ال ادارہ اے.

ــی  ــڈو ۹۰۰ ســوں زیــادہ قومــی تــے بیـن االقوام اس ویلــے دے دوران، ویل
ــا اے.  شــراکت داروں دے نــال وســیع پیمانــے تــے منصوبیــاں اتــے کام کیت
ویلڈیــو ۲۰۱۰ ســوں پاکســتان واپســی اور دوبــارہ بحالــی دے منصوبیــاں تــے 

کام شــروع کــر دتــا ســی.

اس تــوں بعــد، ویلــڈو ۷.۰۰۰ رضاکارانــہ تــے جبــری طــور تــے وطــن واپــس 
آن آلیــاں دی مــڑ بحالــی آســتے مــدد فراہــم کیتــی اے.

کیا تساں
امداد دے مستحق ہائو؟

اگــر تســاں پاکســتان دے رہونــڑ آلــے ہائــو تــے تســاکوں ایریــن دے ممبــر ملــک 
ال کــے بھیجــا وینــدا پیــا ہــے )فہرســت اگلــے صفحــے تــے  کــول اپنــے وطــن 

اے*( تــاں تســاں اس پروگــرام کــول فائــدہ اٹھاونــڑ دے حــق دار ہائــو۔ 

رضاکارانــہ یــا غیــر رضاکارانــہ، ســاری عمــر اور اس طــرح دے لــوگ اس 
پروگــرام دے حقــدار تھــی ســگدے ہــن۔ 

طالب پناہ )پناہ گزین(	 
باہر وطن کولوں مسترد شدہ پناہ گزین	 
قانونی تے غیر قانونی تارکین وطن	 
چھوٹی عمر آلے لگے بال	 
بے کمزور یا غیر محفوظ لوگ	 

ممبــر وطنــاں دے متعلقــہ حــکام اہلیــت دا تعیــن کرینــدے ہــن بحالــی دی 
معاونــت صــرف انہــاں متعلقــہ حــکام کــول جانــچ پڑتــال تــے تصدیــق تــوں 

ــے۔  بعــد کیتــی وینــدی ہ

درخواست دیونڑ دا
طریقہ

ـک دے وچ  تســاں )ایریــن( دے نــال رابطــے واســطے کیــں وی ایریــن ملـ
درخواســت دے ســگدے ہائــو۔ تســاں اپنــے سوشــل ورکــر یــا کونســلر کــول 

ــو۔ مزیــد معلومــات گھــن ســگدے ہائ

تسـاڈی وال کــے بحالــی دا سلســلہ صــرف )ایریــن( دے ممبــر وطنــاں دی 
منظــوری تــوں بعــد شــروع تھیســی۔ 

معاونت دیاں قسماں جیہڑیاں
دتیاں ویندیاں ہن

ایریــن پروگــرام دے تحــت اپنڑیــں وطــن دے وچ واپســی دی صــورت اچ تســاں 
ــن  )ویلــڈو( دے ذریعــے واپســی تـے وال کــے بحالــی دی کئــی خدمتــاں گھ
ســگدے ہائــو جیہڑیــاں تســانوں اپنــڑے پیــراں تــے کھــڑے تھیــون دے وچ مــدد 

فراہــم کــر ســگدیاں ہــن۔ 

ــوون(  ــاص حـاالت نــہ ہ اے معاونــت انکائینــڈ ہــے۔ )جتنــے تــک کوئــی خ
ــود امــداد مختلــف تھــی ســگدی ہــے جیہــڑی اس گل تــے منحصــر  تــے موج
ہــے کــہ تســاں کیہــڑے وطــن کــول واپــس آئــے ہائــو تــے تھواڈیــاں کیہڑیــاں 

ــن۔  ضروریــات ہ

پیروی دا
طریقہ کار

روانگی کول پہلے

اگــر تســاڈی درخواســت کــو ں ایریــن دے ممبــر وطــن دے متعلقــہ حــکام کــی 
ــات دی امــداد  طرفــوں منظــوری دتــی گئــی ہــے تــاں تســاں ضــروری انتظام

واســطے معلومــات حاصــل کــر ســگدے ہائــو۔ 

وطن واپسی تے

ــی دے وچ  پاکســتان ولنــڑ تــوں بعــد ویلــڈو تســاکوں بنیــادی ســہولیات فراہم
ــے۔  امــداد کرســگدی ہ

متعلقہ ہوائی اڈے تے استقبال

اپنے وطن دے وچ سفر اچ مدد

عارضی رہائش 

فوری طور تے طبی امداد 

سفر دے دوران خوراک تے طبی معاونت دی سہولت 

دوبارہ بحالی دی خدمات

ــی  ـال مــل کــے مناســب بحالــی دی منصوبــہ بنــدی کریس ویلــڈو تســاڈے نـ
جیہــڑی تســاڈی موجــودہ صورتحــال تــے ضروریــات نــوں مــد نظــر رکــھ کــے 

تســانوں دتــی وینــدی ہــے۔ ضروریــات اے ســگدیاں ہــن:

سماجی، قانونی تے طبی امداد

لمبا عرصہ رہونڑ واسطے امداد

پڑھائی لکھائی

نوکری دے لوانونڑ وچ معاونت 

تکنیکی تے پیشہ وارانہ تربیت

کاروبار شروع کرنڑ دے وچ امداد 

مخصوص امداد )غیر محفوظ گروپ واسطے(

خاندان لوڑن وچ مدد

چھوٹے بچوں کی معاونت

نشان دہی کر کے دینڑا 

ــک  ــارے مل ــٹ ورک دے س ــہ نی ــو ک ــے رکھ ــر ک ــوٹ ک ــرم ن ــراہ ک * ب
موجــودہ وقــت وچ صــرف ایریــن دے ذریعــے پیــش کیتــی جاونــڑ والــی 
دوبــارہ بحالــی دی مــدد دا اســتعمال نہیــں کرینــدے اے معلومــات تبدیــل 
وی ہــو ســکدیاں نــے. تــازہ تریــن معلومــات آســتے آپنــڑے کونســلر 

ــا ربطــہ کــرو. ــوں پوچھــو ی کول




