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ERRIN
ஐப் ப�்றி
புலம் தபயர்ந்வதொரின் நொடு திரும்புதலுக்கும் 
மீை்ஒருங்கிளைப்பி�்குமொன ஒரு கூட்டு 
அணுகுமுள�க்கு வசதிவய�்படுத்தித் 
தருகின்�து
நொடு திரும்புதலுக்கும் ஒருங்கிளைப்பி�்குமொன 
ஐவரொப்பிய வளலயளமப்பு (European Return and Reinte-
gration Network> ERRIN) என்பது ஐரராப்பியாவில் இருக்க 
முடியாத அல்லது இனியும் தங்கியிருக்க விரும்பாத 
புலம் கபயரந்்ரதாரக்ைின் நாடு திரும்புதலுக்கும் மீை் 
ஒருங்கிளணப்பிற்கும் வசதி ஏற்படுத்தித் தரும் 15 பங்காைர ்
நாடுகைின் ஒரு கூடட்ளமப்பாகும். இந்த வளலயளமப்பு தங்கை் 
பிறந்த நாடட்ிற்குத் திரும்புரவாருக்கு பல்ரவறு வளகயான 
ரதளவகளைப் பூரத்்தி கசய்து, ஆரலாசளன, பரிந்துளர மற்றும் 
மீை் ஒருங்கிளணப்பு உதவிளய வழங்குகிறது.
இத்திடட்த்தின் கீழ், சுய விருப்பிலும் சுய விருப்பிற்கு 
மாறாகவும் நாடு திரும்புபவரக்ளுக்கு இலங்ளகயில் 
அவரக்ளுக்கான மீை் ஒருங்கிளணப்பின் ஆரம்ப 
நடவடிக்ளககைில் உதவி கசய்ய IRARA ஆனது ரசளவ 
வழங்குநராக ஒப்பந்தம் கசய்யப்படட்ுை்ைது.
பங்குபற்றும் ரதசிய முகவரகங்கைிடம் இருந்து கபற்ற இளண 
நிதியூதவியூடன் ஐரராப்பிய ஒன்றிய புகலிட, புலப்கபயரவ்ூ, 
ஒருங்கிளணப்பு நிதியத்தின் (AMIF) மூலம் ERRIN இற்கு 
நிதியைிக்கப்படுகிறது.
ரமலும் விபரங்களை இங்கு கண்டறியூங்கை்:  
www.returnnetwork.eu

ERRIN
பங்கொைர் நொடுகை்

ஐதரொப்பிய பங்கொைர் நிறுவனங்கை்

அவுஸ்திரியா சமஷ்டி உண்ணாடட்ு அலுவல்கள் அமமசச்ு
எசுப்பானியா த�ாழிலாளர ்புலப்தபயரவ்ுகள் மற்றும் 

சமூகப் பாதுகாப்பு அமமசச்ு – குடிதபயரவ்ு� ்
திமணக்களம்

ஐக்கிய 
இராசச்ியம்

உள்நாடட்ு அலுவலகம்

கிரரக்கம் உள்துமற மற்றும் நிரவ்ாக புனரமமப்பு அமமசச்ு
சுவிற்சரல்ாந்து குடிதபயரவ்ுக்கான அரசாங்கச ்தசயலகம்
சுவீடன் சுவீடன் குடிதபயரவ்ு முகவரகம் 
தடன்மாரக்் குடிவரவு மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு அமமசச்ு
தந�ரல்ாந்து நீதி மற்றும் பாதுகாப்பு அமமசச்ு - �ாயக�த்ிற்கு 

அனுப்பு�ல், புறப்பாடட்ுச ்ரசமவ
ரநாரர்வ ரநாரர்வ குடிவரவுப் பணிப்பகம்
பிரான்ஸ் உள்துமற அமமசச்கம் - குடிவரவு மற்றும் 

ஒருங்கிமணப்புக்கான அலுவலகம்
பின்லாந்து பின்லாந்தியக் குடிவரவுச ்ரசமவ
தபல்ஜியம் புகலிடம் ரகாருரவாமர வரரவற்ப�ற்கான சமஷ்டி 

முகவரகம் / சமஷ்டி குடிவரவு அலுவலகம்
ரமால்டா உள்நாடட்லுவல்கள் மற்றும் ர�சிய பாதுகாப்பு 

அமமசச்ு
லக்சம்ரபரக்் தவளியுறவு மற்றும் ஐரராப்பிய விவகார 

அமமசச்கம்
தெரம்னி ம�த்ிய உள்துமற கடட்ிடம் மற்றும் சமூக 

அமமசச்கம் - இடம்தபயரவ்ு மற்றும் 
அகதிகளுக்கான கூடட்ாடச்ி அலுவலகம்

தொடு திரும்பும் புலம் 
தபயர்ந்வதொருக்கொன 

ERRIN மீை் 
ஒருங்கிளைப்புத் 

திட்டம்

இலங்ளக
தமிழ்



நீங்கை்
உதவி தப�த் தகுதி 
தபறுகிறீரக்ைொ?
நீங்கை் ஓர ்இலங்ளகப் பிரளயயாக இருப்பதுடன் 
(மறுபக்கத்தில் படட்ியலிடப்படட்ுை்ைழூ)* நீங்கை் ஒரு நுசுசுஐN 
பங்காைர ்நாடட்ில் இருந்து தாய் நாடு திரும்ப விரும்புகிறீரக்ை் 
அல்லது திரும்ப ரவண்டியிருக்கிறது என்றால்இ நீங்கை் 
இத்திடட்த்தில் இருந்து பயன் கபறத் தகுதி உளடயவH. 
நாடு திரும்புபவரக்ை் எல்லா வயதினரக்ைாகவூம் எல்லா 
சுயவிபரங்களையூம் ககாண்டவரக்ைாகவூம், சுய 
விருப்பிலும் சுய விருப்புக்கு மாறாகவூம் இருப்பதுடன், அதில் 
பின்வருரவார ்உை்ைடங்கலாம்: 

• புகலிடம் ரகாருபவரக்ை்
• அனுமதி மறுக்கப்படட் புகலிடம் ரகாருபவரக்ை்
• வழளமயான, வழளமக்கு மாறான புலம் கபயரந்்ரதார்
• துளணயில்லாத பராயமளடயாதவரக்ை்
• பாதிப்பிற்குை்ைாகக்கூடிய ஏளனரயார்
பங்காைர ்நாடட்ில் உை்ை கபாறுப்பு ஆளணயங்கைால் 
தகுதி தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. மீை் ஒருங்கிளணப்பு உதவி 
அத்தளகய ஆளணயங்கைால் ஒரு ரநரச் ்சரிபாரப்்புச ்
ரசாதளனக்குப் பிறகு மடட்ுரம வழங்கப்படும். 
நீங்கை் ஒரு பங்காைர ்நாடட்ிலிருந்து திரும்பியிருந்து, 
இன்னமும் மீை் ஒருங்கிளணப்புச ்ரசளவக்காக 
விண்ணப்பித்திராவிடின், நீங்கை் இன்னமும் தகுதி கபறலாம். 
ரமலும் தகவல்களுக்காக, IRARA அலுவலகங்களைத் கதாடரப்ு 
ககாை்ளுங்கை்.

நீங்கை் 
எவ்வொறு  
விை்ைப்பிக்கலொம்?
நீங்கை் ERRIN பங்காைர ்நாடுகை ில் ஒன்றில் உை்ை 
ERRIN கதாடரப்ு வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கை் 
ரமலும் தகவளல உங்கை் சமூக ரசவகர ிடம் அல்லது 
ஆரலாசகர ிடமிருந்து கபறலாம்.
உங்கைின் மீை் ஒருங்கிளணப்புச ்ரசளவகை் ERRIN பங்காைர ்
நாடட்ின் அனுமதியின் பின்னரர கசயற்படுத்தப்படும். 
நீங்கை் ஏற்கனரவ இலங்ளகக்குத் திரும்பியிருந்தால், நீங்கை் 
இந்தப் படிவத்தின் பின் பக்கத்தில் வழங்கப்படட்ிருக்கும் 
கதாடரப்ு விபரங்களைப் பயன்படுத்தி IRARA இன் 
உண்ணாடட்ுப் பிரதிநிதிகளைத் (Chrysalis) கதாடரப்ு 
ககாை்வதன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

என்ன
உதவி வழங்கப்படலொம்?
நீங்கை் ERRIN திடட்த்தின் கீழ் ஒரு நாடு திரும்புபவர ்
என்ற வளகயில், நீங்கை் உங்கைின் தாய் நாடட்ுக்குத் 
திரும்பியதும் நீங்கை் வாழ்க்ளகளயத் கதாடங்க உதவ IRARA 
வாயிலாக வழங்கப்படும். எண்ணற்ற நாடு திரும்புதல், மீை் 
ஒருங்கிளணப்புச ்ரசளவகளுக்குத் தகுதி கபறலாம். 

இசர்சளவகை் (மற்ற வளகயில் குறிப்பிடப்படட்ாலன்றி) வளக 
சார ்அடிப்பளடயில் வழங்கப்படுகின்றன, ரமலும் இளவ 
நீங்கை் எங்கிருந்து வருகிறீரக்ை், உங்கை் சுயவிபரங்கை், 
உங்களுக்குச ்சிறப்புத் ரதளவகை் உை்ைனவா என்பவற்றின் 
அடிப்பளடயில் ரவறுபடலாம். 

பின்ப�்� வவை்டிய
நளடமுள�

பு�ப்பட முன்னர்
உங்கை் விண்ணப்பம் ERRIN பங்குதாரர ்நாடட்ில் உை்ை 
ஆளணயங்கைால் அங்கீகரிக்கப்படட்ிருந்தால், ரதளவயான 
ஏற்பாடுகளைச ்கசய்ய உதவ நீங்கை் IRARA (www.irara.org) 
இடமிருந்து தகவல்களைக் ரகாரலாம். 

நீங்கை் வந்து வசரும் வபொது
நீங்கை் இலங்ளகக்கு வந்து ரசரந்்த பிறகு IRARA உங்களுக்கு 
அடிப்பளட உதவிளய வழங்கலாம். 

விமான நிளலயத்திலிருந்து அளழத்துச ்கசல்லல் 
அல்லது வந்து ரசருமிடத்தில் வரரவற்றல்.

உை்நாடட்ிலிருந்து பயண உதவி

தற்காலிகத் தங்குமிடம்

அவசர மருத்துவப் பராமரிப்புக்கான பரிந்துளரகை் 

பிற அடிப்பளடத் ரதளவகை் 

மறு ஒருங்கிளைப்புச ்
வசளவகை்

IRARA கிளடக்கப் கபறும் நிதியுதவித் கதாளகக்கு உடப்டட்ு, 
உங்கை் சூழ்நிளலளயயும் ரதளவகளையும் கருத்திற் 
ககாை்ளும், உங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு மீை் ஒருங்கிளணப்புத் 
திடட்த்ளத உங்களுடன் ரசரந்்து உருவாக்கும். ரசளவகைில் 
உை்ைடங்கக் கூடியளவ:

சமூக, சடட், மருத்துவ உதவி

நீண்ட கால வீடட்ு வசதி உதவி

பாடசாளலக்குச ்கசல்லலும் கமாழிப் பயிற்சியும்

ரவளல நியமன உதவி 

கதாழினுடப், கதாழிற் பயிற்சி

வியாபாரத் கதாடக்க உதவி 

எைிதில் பாதிக்கப்படும் நிளலயிலுை்ை 
குழுக்களுக்கான பாதுகாப்பு உதவி

அறிமுகம்
இலங்ளகயில் ERRIN திடட்த்ளத வழங்க IRARA ஆனது 
Chrysalis உடன் கூடட்ிளணந்துை்ைது. Chrysalis (முன்னதாக 
CARE International) என்பது குடிமக்களுக்குத் தமது தாய் 
நாடட்ில் மீண்டும் குடிரயறி பளழய நிளலளய அளடய 
உதவுவதன் மீது கவனம் கசலுத்தும் ஓர ்இலங்ளகச ்சமூக 
நிறுவனமாகும்.

IRARA இன் கதாழின்முளற ஆரலாசகரக்ை் அளனவரும் 
இலங்ளக நாடட்வரக்ைாவர.் அவரக்ை் தனியாை் 
ரதளவகளுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்படும் மீை் 
ஒருங்கிளணப்பு கவற்றிக்காக ஆரலாசளனயும் 
ஆதரவும் வழங்குவதன் மூலம் குடிமக்களை 
மீண்டும் குடியமரத்்துவதில் மிகுந்த அனுபவத்ளதக் 
ககாண்டவரக்ைாவர.்

*�ற்சமயம் இலங்மகயில் உள்ள ERRIN வாயிலாக 
வழங்கப்படும் மீள் ஒருங்கிமணப்பு உ�விமய, 
வமலயமமப்பில் உள்ள எல்லாப் பங்காளர ்
நாடுகளும் பயன்படு�்துவதில்மல என்பம�க் 
கவன ியுங்கள். இது மாற்ற�்துக்கு உடப்டலாம். 
அண்மமய �வகல்கமள உங்கள் ஆரலாசகர ிடம் 
இருந்து அறிந்துதகாள்ளுங்கள்.


