اواالن میننتالیماوقالا نیبنہ ج وا

نمینقالنیحدہالکنالندن ہالا نیبالنہ ج وا

ہمگ یالنوںالخ مدناالکتالوکج یتالنوںالنددالکباللیب
الآزن یشتالنمصیاہال
منصوبے کے بارے میں!
اس منصوبے ک مقصد ہنگری میں بین االقوامی تحفظ کے تحت افراد اور ان کے تیسرے م ک
کے خ ندان کے ارک ن جو ہنگری کو منتقل ہونے ک ارادہ رکھتے ہے ،مدد کرنے ک  .منصوبہ
اہل درخواست دہندگ ن کی ئےان کے خ ندان کے س تھ مالپ کے مع مالت میں ج مع مدد فراہ
کرت ہے.
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 IOMکیسے آپ کی مدد کرسکتا ہیں؟
 IOMتین اہ عالقوں میں اپنے ص رفین کے لئے مدد فراہ کرت ہے :مع وم ت کی فراہمی،
انتظ می اور الجسٹک امداد ،اور ہنگری پہنچنے کے بعد رجح ن اور مش ورت .منصوبہ خ ندان
سے مالپ کے قوانین اور طریقہ ک ر کے ب رے میں ضروری ت پر منحصر مخت ف زب نوں میں
ت زہ ترین مع وم ت فراہ کرت ہے  IOM.وی پر مبنی مع وم ت ،ای میل اور فون کے ذریعے
مش ورت ،روانگی سے پہ ے اور پہنچنے کے بعد مس سل اور ذاتی طور پر مش ورت فراہ کرت
ہے.
انتظ می اور الجسٹک سپورٹ میں خ ندان کی تخریھن درخواست جمع کرانے کے لئے ،فوری
ضروری ت کی رسیدگی ،درخواست دینے کے لئے ضروری دست ویزات ک ح صل کرنے اور
ان دست ویزات ک ترجمہ DNA ،ٹیسٹ کی درخواست ،ضروری سفری دست ویزات ح صل کرن
 ،متع قہ سف رت خ نے  /قونص یٹ کے س تھ اپوائنٹمنٹس کی ترتی  ،اور مخت ف درخواستیں جمع
کرانے میں مدد ش مل ہیں .ان مقدم ت میں جہ ں مزید حم یت ضروری سمجھ ج ت ہے IOM
خ ندان کے ارک ن کے س تھ متع قہ سف رت خ نے  /قونص یٹ کو سفر میں اور اس کے بعد
ہنگری تک آنے میں جہ ں تک منصوبے ک بجٹ اج زت دیت ہے انتظ می اور م لی امداد فراہ
کر سکت ہیں.
اس کے عالوہ ،یہ منصوبہ ہنگری میں آمد کے بعد خ ندانوں کی صورتح ل اور ضروری ت ک
اندازہ لگ نے اور سہولی ت فراہ کرنے پر متع قہ غیر سرک ری تنظیموں کو ان ک حوالہ دینے
میں مدد فراہ کرت ہے .پہنچنے کے بعد ،خ ندان کے ارک ن ان کی ذمہ داریوں اور دستی
خدم ت کے ب رے میں مع وم ت ح صل کریں گے.
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