آسٹریا سے رضاکارانہ واپسی کے بارے میں معلومات
جوالئی 2018
 ERRINکیا ہے؟
یورپی دوبارہ یکجائی کا نیٹ ورک  ERRINکئی
 EUرکن ریاستوں کا ایک مشترکہ پروگرام ہے۔
اس کا بنیادی مقصد تیسرے ملک کے شہریوں کو
ان کے آبائی ملک میں واپسی کے بعد دوبارہ
یکجائی کے عمل میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
آسٹریا جون  2016سے  ERRINکا باضابطہ
شراکت دار ہے۔

وہ ممالک جہاں آپ کو تعاون دستیاب ہے
 بنگلہ دیش
 بھارت
 وسطی عراق
 عراق ( KRGکردی عالقہ)
 مراکش
 پاکستان

آپ کیسے شرکت کرسکتے ہیں؟

آپ کو کس نوعیت کی معاونت حاصل ہوسکتی ہے؟

اگر آپ کا تعلق درج باال کسی بھی ملک سے ہے
تو آپ  ERRINپروگرام میں شریک ہوسکتے
ہیں۔

 ان کے پیشہ ورانہ اور تعلیمی پس منظر اور
اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائشی صورتحال
کے مطابق ان کے مقامی ماحول میں
پیشکشوں اور آپشنز پر رہنمائی

ان کی شرکت کے بارے میں فیصلہ وفاقی ادارہ
برائے امیگریشن اور پناہ گاہ ) (BFAکی جانب
سے کیا جاتا ہے۔ درکار اہلیت پر زیادہ تفصیلی
اور جامع معلومات آپ کے مشیر برائے واپسی
سے حاصل کی جاسکتی ہیں ( ERRINمیں
طریقہ کار ذیل میں
درخواست اور تعاون کا
ٔ
مالحظہ کیجیے)
والدین اور بچوں پر مشتمل ہر گھرانے سے
صرف ایک فرد  ERRINپروگرام میں شرکت
کرسکتا ہے۔

 مالی معاونت :واپسی کے لیے فوری
ضرورت کے تحت  € 200کی نقد رقم
 آپ کے انفرادی منصوبوں کی بنیاد پر €
 2,800کی صورت میں مراعات (بال نقد!):
 عارضی رہائش
 طبی اور سماجی معاونت
 انتظامی اور قانونی معامالت میں مشاورت
 کسی چھوٹے کاروبار کے آغاز میں مدد
 اسکول اور پیشہ ورانہ تعلیم

طریقہ کار
 ERRINمیں درخواست اور معاونت کا
ٔ
مرحلہ  :1مشیر برائے واپسی کے ساتھ مشاورت
 ERRINپروگرام میں شریک ہونے کے لیے ،آپ کو آسٹریا سے واپسی کے کسی بھی مشاورتی ادارے سے
الزما ً مشاورت کرنا ہوگی:
)Österreichische Caritaszentrale (ÖCZ
 01/897 5221
 www.caritas.at/rueckkehrhilfe

)Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ
 0800 808005
 http://www.verein-menschenrechte.at/rueck.html

مشیر برائے واپسی ERRIN ،کی درخواست پُر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا/گی اور واپسی اور دوبارہ یکجائی
کے عمل سے متعلق اضافی معلومات فراہم کرے گا/گی۔
مرحلہ  :2شرکت کی تصدیق اور واپسی کی تیاری
 BFAکی جانب سے ان کی درخواست کی منظوری کے بعد (واپسی کا مشاورتی ادارہ اپنی درخواست  BFAکو
ارسال کرتا ہے) ،اس کا مشیر برائے واپسی آپ کے واپسی کے سفر کے انتظام میں آپ کی مدد کرے گا/گی
(بشمول  IOMکے ذریعے ہوائی ٹکٹوں کی خریداری اور  IDدستاویزات کی وصولی)۔
مرحلہ  :3اپنے آبائی ملک کے لیے آپ کی روانگی
اگر ضرورت ہوئی ،تو وہ اپنی واپسی کے مشاورتی ادارے کی
ہمراہی میں ویانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ) (VIEتک آئے گی
جہاں وہ بین االقوامی ادارہ برائے ہجرت ) (IOMسے روانگی
پر مدد حاصل کرسکے گی۔  IOMکی جانب سے یہ مدد
ٹرانزٹ ایریا میں ٹھہرنے کے دوران بھی فراہم کی جاتی ہے۔
مرحلہ  :4دوبارہ یکجائی کے عمل کا آغاز
روانگی سے قبل ،آپ کو اپنے ملک میں موجود  ERRINکے
شراکت دار ادارے سے رابطے کی تفصیالت فراہم کی جائیں گی۔ برا ِہ کرم اپنی واپسی کے فوراً بعد اس ادارے
سے رابطہ کیجیے۔
 ERRINکے شراکت دار ادارے سے روانگی سے قبل بھی رابطہ کیا جاسکتا ہے ،جیسے کہ ان کے رضاکارانہ
ت خود بھی ERRIN
واپسی کی مشاورت کے سیشن کے دوران۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید سواالت ہوں ،تو آپ بذا ِ
کے شراکت دار ادارے سے رابطہ کرسکتے ہیں۔
اپنے آبائی ملک میں  ERRINکے شراکت دار ادارے کے ساتھ اپنے ابتدائی انٹرویو کے دوران ،انہیں دوبارہ
یکجائی کے عمل اور معاونت کے حصول سے متعلق مزید معلومات وصول ہوں گی۔

