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کیا آپ وطن[گھر] واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟
آئی او ایم آپ کی مدد کرسکتا ہے!IOM

اگر آپ یونان میں مزید نہیں رہنا چاہتے تو اے وی آر آر کے لئے درخواست دےسکتےہیں،بشمول مندرجہ ذیل حاالت میں:
	• آپ کے پاس یونان میں رہنے کے لئے قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔
	•آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست مسرتد کردی گئی ہے۔
	•آپ اپنی سیاسی پناہ کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔
آئی او ایم آپ کی رضوریات کے مطابق  ،آپ کی مدد کرسکتا ہے،بذریعہIOM :
	• -آپ کے اپنے ملک کی صورتحال ،پروگرام میں شامل فوائد اور امداد کے بارے میں انفرادی طورپرمعلومات فراہم کرنا۔
	•آپ کے سفری دستاویزات کے اجراء میں معاونت فراہم کرنا۔ -
	• -ہوائی جہاز کے ذریعہ اپنے آبائی ملک میں نقل و حمل کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ،اگر رضورت ہو توملک کے اندر بھی
نقل و حمل کا بندوبست کرنا۔
	• -یونان سےروانگی کیلئے ہوائی اڈے پرمعاونت ،کرنا،اگر رضورت ہو تو،ٹرانزٹ ماملک میں اور اپنے ملک آمد کے وقت معاونت
فراہم کرنا۔
	•آپ کو ایک دفعہ نقد گرانٹ فراہم کرنااور،اگر قابل اطالق ہو تو ،کنبہ کے افراد کو جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔-
اگر آپ کسی خاص خطرہ یا مخصوص رضورتوں کے حاالت کا سامنا کر رہے ہیں ( مثال صحت کی رضوریات کی وجہ سے یا آپ اکیلے
نابالغ بچے ہیں)،تو ہم آپ کی واپسی کے عمل کے متام مراحل پر ذاتی نوعیت کی مدد فراہم کریں گے۔
اہلیت کے مخصوص معیار پر منحرص ہے  ،آپ کو اپنے ملک میں عمومی طور پر دوبارہ ملحق امداد سے فائدہ
ہوسکتا ہے۔ اس امداد میں چھوٹا کاروبار قائم کرنا  ،تعلیم  ،عارضی رہائشی امداد  ،پیشہ ورانہ تربیت  ،مواد اور
طبی مدد شامل ہوسکتی ہے۔
آپ پروگرام میں طریقہ کار کے دوران کسی بھی وقت  ،پروگرام چھوڑنے کا فیصلہ کرسکتے ہیں۔
آئی او ایم سے کسی بھی ذمہ داری کے بغیر رابطہ کریں،متام امداد بال معاوضہ ہے۔ IOM

