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ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ „Frontex-Joint Reintegration Services (JRS)“ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨ „ਕੈਰੀਟਾਸ“ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਰੀਟਾਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ:
€ 615 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਆਰਿਵਲ ਪਕੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
    •   ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਪਿਕ-ਅੱਪ
    •   ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਓ)
    •   ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼਼
    •   ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਤਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿ ਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ     € 615.00 ਦੀ ਅਨੂਪਾਤਕ 
ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ:
ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੋਸਟ ਰਿਟਰਨ ਪਕੇਜ ਵਿੱਚ € 2000 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗੈਰ ਨਕਦ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 
€ 200 ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ € 1800 ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਰੀਟਾਸ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ 
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੋਸਟ ਰਿਟਰਨ ਪਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
    •    ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
    •    ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਾਉ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
    •    ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
    •    ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਦੇਸ਼  ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ ਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
    •    ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
    •    ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਾਨ
    •    ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
    •    ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
    •    ਰਿਹਾਇਸ਼਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ (ਘਰ ਵਸਾਊ ਸੁਵਿਧਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ € 1,000 ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, BBU ਦੇ ਦੇਸ਼  ਵਾਪਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਡੇਰਲ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ!
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You are not legally enti tled to reintegrati on assistance.



रिइनटिग्रेशन प्रोग्राम „Frontex- Joint Reintegration Services (JRS)“  के अंतर्गत आपको भारत वापिस 
लौटने के बाद वहाँ की लोकल पार्टनर संस्था कारीतास „Caritas“ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. 
भारत में कारीतास संस्था के 15 से अधिक दफ्तर हैं और वे आपको अपने देश में फिर से जीवन बसाने में पूरी मदद करते हैं. 

आपकी मदद किस प्रकार की जायेगी? 
फ़ौरन सहायता: 
अपने देश में पहुचने के फ़ौरन बाद आपको यूरो 615 की कीमत का पहला पैकेज मिलेगा जिसमें नीचे लिखी सेवाएँ प्रदान 
की जायेगी: 

• हवाई अड्डे से आपको सवारी मिलेगी  
 • बाकी की यात्रा में सहायता दी जायेगी (यात्रा का प्रबंध और उसकी कीमत)
 • लौटने के बाद तीन दिन तक के लिए रहने का प्रबंध 
 • तुरंत मेडिकल सहायता 
अगर आपको लौटने के बाद किसी तरह की तुरंत या बहुत ही कम सहायता की जरूरत होगी, तो आपको यूरो 615 का 
बाकी बचा हिस्सा लोकल पार्टनर से नकद में भुगतान किया जायेगा. 

लौटने के बाद के पहले साल में जीवन बसाने के लिए सहायता: 
वापसी के पैकेज में आपको यूरो 2000 की कीमत की पैसों की या सामान खरीदने की सहायता दी जाती है. लौटने के बाद 
के पहले महीने में आपको फ़ौरन सहायता के लिए यूरो 200 नकद में मिलेंगे. यूरो 1800 आपको रिइनटिग्रेशन योजना 
के आधार पर सामान खरीदने के लिए दिए जायेगे. कारीतास संस्था आपकी भारत में वापसी के बाद, पहले 6 महीनों में 
आपकी जीवन स्थिति के अनुरूप एक योजना तैयार करने में सहायता करेगी. इस रिइनटिग्रेशन योजना को सफल बनाने 
के लिए आपके पास एक साल का समय है. 

वापसी के बाद के पैकेज में आपको ये सेवाओं दी जाती है :
• छोटा सा व्यापार खोलने में आपकी सहायता 

 • पढ़ाई या ट्रेनिंग पाने में सहायता 
 • नौकरी पाने में सहायता 
 • साथ में ले जाए गये बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने में सहायता 
 • कानूनी और दफ्तरी मामलों में परामर्श 
 • परिवार के साथ दुबारा मेल-मिलाव 
 • मेडिकल सहायता 
 • मनोसामाजिक सहायता 
 • घर और गृहस्थी से संबंधित सहायता (घर का सामान)

अगर आप अपने परिवार के साथ वापिस जा रहे हैं, तो परिवार के हर सदस्य को यूरो 1000 के लिए सामान खरीदने के 
लिए सहायता मिलेगी. 

आप रिइनटिग्रेशन प्रोग्राम में कैसे हिस्सा ले सकते हैं 
प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और अन्य सूचना पाने के लिए बीबीयू वापसी परामर्श केंद्र (Rückkehrberatungs-
stelle der BBU) से संपर्क करें!    वहां आपको Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl से यह सहायता 
पाने के लिए सलाह और सहायता दी जायेगी!
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