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تسهیل رسیده گی مشرتک عودت و ادغام مجدد مهاجرین

 European Return and Reintegration( شــبکه عــودت و ادغام مجــدد اورپــا
Network – ERRIN( یــک کنرسســیوم 15 کشــور همــکار بــوده کــه عــودت و 
ادغــام مجــدد مهاجرینــی را کــه منیتوانــد ویــا آرزوی اقامــت بیشــر در اورپــا را 
ــات  ــدد، خدم ــام مج ــه ادغ ــور در برنام ــبکه مذک ــد.   ش ــهیل مینامی ــد، تس ندارن
ــه کشــور هــای بومــی  ــه ب ــدی هــای اشــخاصی ک ــه نیازمن مختلفــی در پاســخ ب
شــان عــودت مــی مناینــد را فراهــم میســازد، ایــن خدمــات شــامل مشــوره دهــی، 
معرفــی بــه مراجــع ذیربــط، مســاعدت و دیگــر خدمــات ادغــام مجــدد میباشــد.

IRARA  بــه عنــوان قــراردادی ایــن برنامــه، خدماتــی ابتدائــی ادغــام مجــدد را 
بــرای مهاجرینکــه بطــور داوطلبانــه وغیــر داوطلبانــه بــه افغانســتان عــودت مــی 

کننــد، فراهــم مینامیــد.

ــام  ــرت و ادغ ــی، مهاج ــد گ ــی پناهن ــدوق وجه ــق صن ــه ERRIN از طری برنام
ــی  ــاد هــای مشــرک مل ــی نه ــا همــکاری مال ــا )AMIF(  ب ــه اروپ مجــدد اتحادی

ــوند. ــل میش متوی

www.returnnetwork.eu :برای معلومات بیشر

ERRIN
کشورهای همکار

نهاد های همکار اروپا

وزارت داخله فدرالاتریش

اداره فدرال برای پذیرش پناهجویان/دفر مهاجرت فدرالبلجیم

وزارت مهاجرات و ادغام مجدددمنارک

خدمات مهاجرت فنلندفنلند

وزارت داخله – دفر مهاجرت و ادغام مجددفرانسه

وزارت داخله فدرال، بناء و اجتامع – دفر فدرال برای مهاجرت و پناهنده گیآملان

وزارت داخله و بازسازی ادارییونان

وزارت خارجه و امور اروپالوگزامبورگ

وزارت امور داخله و امنیت ملیمالتا

وزارت عدلیه و امنیت – خدمات عودت کننده و بازگشت کنندههالند

اداره مهاجرت نارویناروی

وزارت کار، مهاجرین و امنیت اجتامعی – ریاست مهاجرتهسپانیه

ادارۀ مهاجرت سویدنسویدن

دبیرخانه دولت برای مهاجرتسویس

وزارت داخلهانگلستان



آیا شامبرای دریافت
همکاری ها واجد رشایط میباشید؟

ــه عــودت  ــر ب ــا ناگزی ــد ی ــوده و میخواهی در صورتیکــه شــام تبعــه افغانســتان ب
از کشــور هــای همــکار ERRIN )ذکرشــده درایــن برگــه( هســتید، واجــد رشایــط 

دریافــت بســته هــای کمکــی ایــن برنامــه میشــوید.

عــودت کننــده گان هــم از داوطلــب و یــا غیــر داوطلــب، ازهمــه رده هــای ســنی 
شــامل مشــخصات ذیــل میباشــد:

پناهجویان	 
پناهجویان رد شده	 
مهاجرین منظم و غیر منظم 	 
کودکان بیدون همراه  	 
سایر افراد آسیب پذیر  	 

واجــد رشایــط بــودن توســط مقامــات مســئول کشــورهای همــکار تثبــت میگــردد. 
ــا تصدیــق مقامــات مذکــور فراهــم خواهــد  کمــک هــای ادغــام مجــدد فقــط ب

گردیــد.

ــرای  ــون ب ــا کن ــد و ت ــودت منودی ــکار ع ــای هم ــور ه ــام از کش ــه ش در صورتیک
ــن  ــد، ممک ــوده ای ــت ننم ــدد درخواس ــام مج ــی ادغ ــای کمک ــته ه ــت بس دریاف

ــید. ــط باش ــوز هــم واجــد رشای هن

چطور
میتوانید درخواست منائید؟

شــام میتوانیــد بــا یکــی ازنهادهــای همکارکشــورهای ERRIN متــاس گرفتــه 
درخواســت منائیــد. معلومــات بیشــر دریــن زمینــه را از کارکنــان اجتامعــی و یــا 

ــد. ــت آورده میتوانی ــاور بدس مش

 ERRIN ــکار ــد کشــورهای هم ــد از تائی ــط بع ــام مجــدد شــام فق ــات ادغ خدم
فعــال میگــردد.

ــه مناینده گــی   ــد ب ــد، میتوانی ــه افغانســتان عــودت منــوده ای درصورتیکــه عمــاً ب
دفــر IRARA کــه مشــخصات آن در عقــب ایــن برگــه ذکــر شــده اســت مراجعــه 

کــرده درخواســت منایــد.

* لطفــاً بخاطــر داشــته باشــید کــه در حــال حــارض  متــام کشــور 
هــای همــکار در شــبکه،  از کمــک هــای ادغــام مجــدد پیشــکش 

شــده توســط ERRIN در افغانســتان اســتفاده منــی مناینــد.

چه نوع
همکاری فراهم شده میتواند؟

بــه عنــوان یــک عــودت کننــده شــامل برنامــه ERRIN شــام میتوانیــد بــرای یــک 
تعــداد از خدمــات عــودت و ادغــام مجــدد  فراهــم شــده توســط IRARA  واجــد 
ــا بعــد از عــودت بــه کشــور خــود زندگــی را در آنجــا  رشایــط شــمرده شــوید  ت

از رس گیریــد.

ــه دیگــر تذکــر  ــاس فراهــم میگــردد )مگراینکــه بگون ــه اجن ــه تهی خدمــات بگون
داده شــده باشــد( و ارتبــاط میگیــرد بــه اینکــه شــام از کجــا آمــده اید، مشــخصات 

شــام، ویــا اینکــه شــام رضوریــات مشــخص داریــد.

طرزالعمل
برای پیگیری

قبل از سفر

اگــر درخواســت شــام توســط مقامــات مســئول کشــورهای همــکار تثبیــت شــده 
باشــد، شــام بخاطــر تنظیــامت الزم از دفــر )IRARA )www.irara.org در 

ــد. ــرده میتوانی ــات ک ــت معلوم خواس

هنگام رسیدن به کشور اصلی تان

ــه  ــام ارائ ــه ش ــی را ب ــات ابتدائ ــتان، IRARA خدم ــه افغانس ــیدن ب ــد از رس بع
ــد. ــرده میتوان ک

انتقــال شــام از میــدان هوائــی و یــا پذیــرش شــام در قســمت ورودی 

میــدان هوائــی

ارائه خدمات سفر بعدی در داخل کشور

تنظیم منودن محل بود و باش مؤقتی

معرفی به شفاخانه برای ارایه خدمات رضوری صحی

رضوریات الزمی دیگر

خدمات ادغام مجدد

IRARA بــا در نظــر داشــت مقــدار تعیــن شــده، حالــت موجــوده و رضوریــات 
ــام  ــات ادغ ــام مجــدد را انکشــاف خواهــد داد. خدم ــه مناســب ادغ شــام، برنام

مجــدد شــامل مــوارد ذیــل میباشــد:

حامیت های اجتامعی، حقوقی و صحی 

حامیت دوامدار مسکن برای بودوباش

تعلیم و تربیه و آموزش لسان

کمک در زمینه دریافت شغل مناسب

آموزش های تخنیکی و حرفوی

کمک در زمینه آغاز کسب و کار 

کمک های مشخص با اقشار آسیب پذیر

درباره
IRARA

IRARA بــا حضــور دوامــدار و چندیــن ســاله در افغانســتان،از ســال 2017 
بدینســو شــهروندان عــودت کننــده افغانســتان را حامیــت کــرده اســت.

ما مراکز ادغام مجدد در کابل، هرات، مزار، کندهار و ننگرهار داریم.

متــام مشــاورین مســلکی دفــر IRARA اتبــاع افغانســتان بــوده و در زمینــه فراهــم 
ــودت  ــه ع ــدد موفقان ــام مج ــرای ادغ ــای الزم ب ــک ه ــا و کم ــی ه ــودن رهنامی من
کننــده گان در مطابقــت بــه نیازمنــدی هــای فــردی شــان، دارای تجربه الزم هســتند. 


