.) بواسطة قطار المترو والحافلةOCΑVRR) يمكنك الوصول إلى المركز المفتوح
 ٹرین اور بس کے ذریعہ اوپن سینٹر تک جا سکتے ہیں۔ رابطے کیلئے تفصیالت،آپ میٹرو
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مساعدة العودة الطوعية وإعادة اإلدماج والمركز
المفتوح في أتيكا
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 دوبارہ انضمام اور کھلے،امدادی رضاکارانہ واپسی
مرکز(مہمان خانہ) میں ہوسٹنگ اتیکا میں

Pedestrian
140
Bus Station
March 25th

Line 140
Glyfada - Polygono

(AVRR/OCAVRR)

Bus Station
Mitropetrova (43 stops)
Pedestrian (1’)
OCAVRR

•

6 Dodekanisou Str,
Alimos
(IOM Athens)

Address: 6 Dodekanisou Street, Alimos 174 56, Athens
Tel.: +30 210 99 190 40
iomathens@iom.int •
@IOMGreece •
@IOMGREECE •
iomgreece •

Bus Station
March 25th

http://greece.iom.int

The implementation of assisted voluntary returns including reintegration measures and operation
of Open Center in the Prefecture of Attica for applicants of voluntary return

The project is co-funded 75% by European Funds (Asylum,
Migration and Integration Fund) and 25% by National Funds

EUROPEAN UNION
ASYLUM, MIGRATION AND
INTEGRATION FUND (AMIF)

اَ ْل َع َر ِب َيّة | Arabic
يوفر المركز المفتوح األقامة المؤقتة
للمهاجرين المسجلين في برنامج العودة
الطوعية وإعادة اإلدماج والتخطيط
للعودة إلى وطنهم بمساعدة المنظمة
.الدولية للهجرة

 | اردوUrdu
اوپن سینٹر ان تارکین وطن کو رہائش فراہم
کرتا ہے جوآئی او ایم کی مدد سے اپنے
آبائی ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔

آپ اپنی واپسی کی تیاری کے لئے درکار وقت کے لئے اوپن سینٹر میں رہائش کے اہل ہیں  ،اگر آپ:

آپکے پاس آپ کی واپسی تک
ایتھنز میں ٹھہرنے کی جگہ
-نہیں ہے۔

 اگر آپ کو کوئی خطرہ یامخصوص ضرورتوں کے کچھ
مخصوص حاالت کا سامنا ہیں۔
[مثال کے طور پر :آپ کو صحت
کیلئے ضروریات ہیں  ،آپ حاملہ
عورت  ،عمر رسیدہ ہیں ،یا
واحد والدین کا خاندان ہیں۔]

آئی او ایم کے ساتھ وطن
واپس جانے کے لئے
درخواست دی ہے۔

طبی دیکھ بھال-

بیت الخال ،
سینیٹری سامان
اور کپڑے۔

ليس لديك مكان لإلقامة
في أثينا حتى عودتك

حالة مستضعفة أو لديك
احتياجات خاصة
(على سبيل المثال :لديك
احتياجات صحية  ،فأنتي
امرأة حامل أو شخص
مسن أو عائلة وحيدة
الوالد)

آپ کے قیام کی پوری مدت کے لئے اور یونان سے روانگی تک  ،اوپن سینٹر میں رہائش آپ کو مندرجہ ذیل اقسام کی حمایت سے فائدہ
اٹھانے کی اجازت دے گی جبکہ آپ جب بھی چاہیں دن کے وقت اس مرکز میں داخل ہوسکتے اور باہر جا سکتے ہیں۔

جدید سہولیات (گرم انفرادی
شاورز ،کپڑے دھونے کیلئے
کمرے  ،تفریحی کمرہ  ،وائی
فائی  ،ٹیلیفون)

يحق لك اإلقامة في المركز المفتوح للوقت الالزم إلعداد عودتك  ،إذا كنت:

روزانہ تین وقت کا
کھانا-

آپکی واپس تک
یونان میں قیام
کیلئے محفوظ جگہ۔

قد تقدمت بطلب للعودة
إلى وطنك مع المنظمة
الدولية للهجرة

طوال فترة اقامتك وحتى مغادرتك من اليونان ،يوفر لك المركز المفتوح انواع الدعم التالية بينما يتيح لك امكانية دخول
وخروج المركز وقتما تشاء اثناء النهار.

الرعاية الطبية

أدوات النظافة
واألدوات الصحية
والمالبس

مرافق حديثة (دوش لألستحمام
الساخن  ،غرف غسيل  ،غرفة
ترفيه  ،Wi FI ،هاتف)

ثالث وجبات يوميا

مكان آمن للبقاء في
اليونان حتى تعود

