অস্ট্রিযা থেকে থেচ্ছায থেরত আসা সম্পকেে তেয
জুলাই 2018
ERRIN স্ট্রে?

আপস্ট্রন থ

থদশগুস্ট্রল থত ERRIN সাকপাটে থপকত

পাকরন
ইউকরাপীয পুনর্েঠন থনটওযােে ERRIN থেশ স্ট্রেছু



োংলাকদশ

ইইউ সদসয রাষ্ট্রগুস্ট্রলর এেটি থ ৌে থরাগ্রাম । এর



ভারত



ইরাে থেন্দ্রীয



ইরাে থেআরস্ট্রজ (কুস্ট্রদে অঞ্চল)



মরককা



পাস্ট্রেস্তান

মূল উকেশয হকচ্ছ তাকদর থদকশ স্ট্রেকর আসার পর
তাকদর

পুনস্ট্রেেনযাকস

সহাযতা েরা।
ERRIN

তৃ তীয-থদশীয

নার্স্ট্ররেকদর

জুন 2016 সাল থেকে অস্ট্রিযায

অস্ট্রেস্ট্রসযাল অংশীদার ।

আপস্ট্রন স্ট্রেভাকে অংশগ্রহণ েরকত পাকরন?

স্ট্রে স্ট্রে সাকপাটে আপস্ট্রন

আপস্ট্রন

স্ট্রদ তাস্ট্রলোভু ক্ত থদশগুস্ট্রলর এেজন থেকে

োকেন

তাহকল আপস্ট্রন ERRIN থরাগ্রাকম অংশগ্রহণ



আপনার থপশাদারী ও স্ট্রশক্ষার্ত পটভূ স্ট্রমর
পাশাপাস্ট্রশ আপনার জীেন্ত অেস্থা অনু াযী
আপনার স্থানীয পস্ট্ররকেকশর পরামর্শ



আর্থশ ক সহায়তা: স্ট্ররটাকনের অস্ট্রেলকে
রকযাজকনর জনয নর্দ € 200।

েরকত পাকরন।
আপনার

অংশগ্রহকণর

থেডাকরল অস্ট্রেস

থেপাকর

স্ট্রসদ্ধান্ত

স্ট্রনকে

অযাসাইলাম এেং অস্ট্রভোসন

(স্ট্রেএেএ)। অংশগ্রহকণর

জনয

পূেেশতে

থেপাকর

আকরা স্ট্রেস্তাস্ট্ররত তেয স্ট্ররটানে পরামশেদাতাকদর োছ
থেকে জানকত পারকেন । (নীকে থদখুন, অযাস্ট্রিকেশন
রস্ট্রিযা এেং ERRIN সহক াকর্ সহাযতা)।
শুধুমাত্র এেটি পারমাণস্ট্রেে পস্ট্ররোকরর

এেজন

েযস্ট্রক্ত ERRIN থরাগ্রাকম অংশগ্রহণ েরকত পাকর।

থপকত পাকরন?

 € 2,800 পস্ট্ররমাণ ধরকনর আপনার েযস্ট্রক্তর্ত
পস্ট্ররেল্পনা (থোন নর্দ োশ না!) উপর
স্ট্রনভে র েকর সহাযতা:
 অস্থাযী আোসন
 থমস্ট্রডকেল ও সামাস্ট্রজে সহাযতা
 রশাসস্ট্রনে ও আইস্ট্রন স্ট্রেষকয পরামশেদান
 এেটি থছাট েযেসা শুরু েরকত সহাযতা
 স্কু ল এেং েৃস্ট্রিমূলে স্ট্রশক্ষা

ERRIN এ অযাস্ট্রিকেশন এেং সাকপাকটের পদ্ধস্ট্রত
ধাপ 1: স্ট্ররটানে অযাডভাইজাকরর সাকে পরামশে
ERRIN থরাগ্রাকম অংশগ্রহকণর জনয, আপনার অস্ট্রিযান স্ট্ররটানে অযাডভাইজস্ট্রর অর্োনাইকজশকনর এেজকনর সাকে
এেটি পরামশে স্ট্রনকত হকে :
Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ)
হটলাইন: 0800 808005

Österreichische Caritaszentrale (ÖCZ)
হটলাইন: 01/897 5221

থহাম থপজ:

থহাম থপজ: www.caritas.at/rueckkehrhilfe

http://www.vereinmenschenrechte.at/rueck.html
স্ট্ররটানে অযাডভাইজার আপনাকে ERRIN অযাস্ট্রিকেশনটি সম্পূণে েরকত সাহা য েরকে এেং স্ট্ররটানে এেং
স্ট্ররইনকটনশন রস্ট্রিযা সম্পকেে অস্ট্রতস্ট্ররক্ত তেয রদান েরকে।

ধাপ 2: অংশগ্রহণ এেং স্ট্ররটানে জনয রস্তুস্ট্রত রতযযন পত্র
স্ট্রেএেএ েতৃে ে আপনার

আকেদনপকত্রর অনুকমাদকনর পর (স্ট্ররটানে অযাডভাইজস্ট্ররটি আপনার

স্ট্রেএেএকত থররণ েরকে), আপনার স্ট্ররটানে অযাডভাইজার আপনাকে আপনার থেরত

আকেদনপত্রটি

াত্রা (আইওএম থেনা

টিস্ট্রেট এেং আইস্ট্রড ডকুকমন্ট সংগ্রহ সহ) সংর্ঠিত েরকত সাহা য েরকে।

ধাপ 3: আপনার থদকশ

াওযার ফ্লাইট

রকযাজন হকল, আপনাকে স্ট্রভকযনা আন্তজোস্ট্রতে স্ট্রেমানেন্দর
(স্ট্রভআইএ) -থত আপনাকে স্ট্ররটানে অযাডভাইজস্ট্রর
অর্োনাইকজশন স্ট্রনকয

াকে, থ খাকন আপনাকে ইন্টারনযাশনাল

অর্োনাইকজশন ের মাইকগ্রশন (আইওএম) ফ্লাইকটর জনয
সহাযতা েরকত পাকরন।

ধাপ 4: পুনঃরস্ট্রতষ্ঠা রস্ট্রিযার শুরু
ফ্লাইট েরার আকর্, আপস্ট্রন আপনার স্ট্রনকজর থদকশ ERRIN অংশীদাকরর সংর্ঠকনর থ ার্াক াকর্র স্ট্রেেরণ পাকেন।
আপনার স্ট্রেরস্ট্রতর পর অস্ট্রেলকে এই সংস্থার সাকে থ ার্াক ার্ েরুন।
ERRIN অংশীদার সংস্থা এছাডাও ফ্লাইট েরার আকর্ থ ার্াক ার্ েরকত পাকরন, থ মন আপনার থেচ্ছাকসেী
স্ট্রেরস্ট্রতর োউস্ট্রিস্ট্রলং েো েলার সময । আপনার

স্ট্রদ আকরা রশ্ন োকে, তাহকল আপস্ট্রন স্ট্রনকজও ERRIN

অংশীদার রস্ট্রতষ্ঠাকনর সাকে থ ার্াক ার্ েরকত পাকরন।
আপস্ট্রন আপনার থদকশর ERRIN- অংশীদার রস্ট্রতষ্ঠাকনর সাকে রােস্ট্রমে সাক্ষাত্োকরর সময, তারা আপনাকে
পুনঃরস্ট্রতষ্ঠা রস্ট্রিযার থেপাকর আরও পদকক্ষপ সম্পকেে আরও তেয স্ট্রদকে এেং আপস্ট্রন স্ট্রেভাকে সহাযতা পাকেন ।

