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ERIN Çi ye?

Wêlat ê ku ERIN Arikariye Ji bo wa
Çêdikê

Ewrûpela Reintegration ERRIN,
bernameyek hevbeş ya dewletên endamê
Yekîtiya Ewrûpa ye. Armanca bingehîn ew
e ku welatı ku Dêwlete sêyemîndana de
piştî girîyê wan Mîrovê ku vêgerına welatê
xwe.



Bangladeş



Hindistan



Navendî ya Iraqê



KRG (Îraqê Federal Kurdîstan)



Fas (Morocco)

Avusturya Êndama fermî ya ERIN ye, ji
hezîrana 2016 ê.



Pakistan

Hûn dikarin beşdar bikin?
Hûn dikarin di bernameya ERIN de tevlî
bibin heger hûn ji yek ji welatên lîsteyê ne.
Biryara li ser beşdarbûna wan ji hêla
Daîreya Federal ya Penaberan (BFA) tê
çêkirin. Agahdariyên berfirehtir û li ser
daxwazên pêwîstiyê ji hêla şêwirmendiya
vegera xwe ve (ji Alîyê, Serlêdanê û
Pêvajoya Zêdetir ya Information ERIN)
didê.
Tenê yek kes ji malbata navokî dikare di
bernameya ERIN de beşdar bibe.

Piştgiriya ku hûn dikarin bibin ?

 Şêwirmendî li pêşniyar û alternatîfên
di hawirdora xwe yên pîşeyî û
profesyonel ên perwerdehiya wan û
herweha rewşa wan de li gorî
hawirdora herême ya.
 Piştgiriya aborî: hewceyên ku hûn
vegerin 200 €.
 Bi mîrovê şexsî € 2,800, li ser
pîlanên kesane girêdayî ye (Bi dest
nayê dayîn):
 Xaniyek demkî
 Piştgiriya tendurustî û civakî
 Şêwirmendî li pirsên îdarî û qanûnî
 Di destpêka karsaziya piçûk de
Alikarî.
 Perwerdehiya dibistanê û karsaziyê

SÊRÎLÊDAN ALÎKÂRÎYÊ PÎRSÎ Û PÊŞWAÇUNA LI ERIN
1: Şêwirmendî bi Şêwirmendiya Vegerê.
Ji bo ku Têvli bernameya ERIN bibîn, divê hûn bi şêwirdariya şêwirmendara Tekîlî bikin.
Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ)
 0800 808005
 http://www.vereinmenschenrechte.at/rueck.html

Österreichische Caritaszentrale (ÖCZ)
 01/897 5221
 www.caritas.at/rueckkehrhilfe

Şêwirmendê Vegerê we dê alîkariyê bi temamkirina ERIN re bike û pêvajoya veger vegerandinê
û guhârtîne da wâ agahdar bike.

2: Biryara tevlêbûn beşdarî û amadekirinê.
Pişti serîlêdanê ya Daîreya Federal ya Penaberan ( BFA ) Şêwirmendê ji bo vegerandinê u
vegera wâ (bi kirina Vêkâ Ticketa Têyârê û belgeyên wêke Nasnama u Pasaport ê) dê alîkariya
wâ biken.

3: Vêgerâ Welatê wa.
Heke pêwîst pê hebe, ew ê rêxistina şêwirmendiya
vegera ji balafirgeha Vienna Navneteweyî (VIE)
vedigire.Êw girdeyî Rêxistina Koçberiya
Navneteweyî (IOM) alîkarî bide wa. IOM jî di dema
ku di navenda transîtê de hûn hêrîn Welata kidî ji
vê alîkariyê pêşkêş wa bike.

4: Destpêkirina pêvajoya integrasyonê
Berî derketina, hûn ê navnîşên têkiliyê yên xwâ bi
ERIN yê li welatê we da Parvâbîkin.
Ji kerema xwe guhârtin xwâ bi rêxistinê têkilî darâ Âgahdar bîkin.
Rêxistina hevpeymaniya ERIN jî ji girêdayî vekêrandin. Wekî ku di dema rûniştin şêwirmendiyê
de veger ji bi dilxwazî. Heke pirsên wa din jî hene, hûn dikarin bi hevkar xwe u Xêbatkârên ERIN
re têkilî bikin.
Rêxistinên ku bi ERIN re di welatê wâda de kar dikin. , hûn ê li ser pêvajoyên din an ji guhartin da
wê wa agahdariya bêhtir agahdar bibin.

