
ہماری غیر واجب التعمیل 
کنسلٹیشن سروس کا فائدہ 

اٹھائیں

 کا آپ اپنے آبائی وطن واپس لوٹنے 
پر غور کر رہے ہیں؟



‹  کیا آپ اپنے آبائی وطن واپس لوٹنا اور وہاں مستقبل 
بنانا چاہتے ہیں؟

 ‹  کیا آپ کو اپنی نئی شروعات کرنے کے لیے مالی اور 
تنظیمی امداد کی ضرورت ہے؟

ہماری کسی ایک اوپن کنسلیٹیشن کے پاس تشریف الئیں: 

ہر منگل 10 بجے صبح تا 11 بجے صبح  

درج ذیل پتے پر آپ ہمیں تالش کر سکتے ہیں:

   Ausländerbehörde )غیر ملکی رجسٹریشن آفس(
65197 Wiesbaden | Alcide-de-Gasperi-Str. 3 

 پہلی منزل – روم 103

3103-31 611)0( 49+ یا 31-4528 611)0( 49+  

rueckkehrberatung@wiesbaden.de  

 www.wiesbaden.de/aufenthalt  
› Dienstleistungen › Beratung - freiwillige Rückkehr 

)‹ سروسز ‹ صالح – رضاکارانہ واپسی(

مشاورت کا بندوبست کریں!

مشاورت کے دوران، آپ اپنے آبائی وطن واپس لوٹنے کے بارے 
میں تمام مواقع اور امکانات سے متعلق جانیں گے۔ مشاورت مفت 

ہے اور چھوڑنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔  

ہم ایک ساتھ، مشترکہ طور پر الئحہ عمل تیار کریں گے جو آپ کی 
تنظیموں کے  متعدد  ہوگا۔  اور خیاالت کے عین مطابق  ضروریات 
ساتھ ہم آپ کی واپسی اور آپ کی نئی شروعات کی منصوبہ بندی 
کرنے میں مدد کریں گے۔ آپ کے سفری اخراجات کا احاطہ کیا جا 

سکتا ہے، اور مالی معاونت فراہم کی جاسکتی ہے۔ 

آپ اپنے آبائی وطن میں مستقبل تعمیر کر سکیں،اس کے لیے–اگر 
آپ چائیں– تو ہم دوبارہ شامل ہونے کے موزوں پروگراموں کے 
نئی  کی  آپ  جو  ہیں  سکتے  کر  فراہم  معلومات  کو  آپ  میں  بارے 
شروعات میں آپ کی مدد کریں گی۔ مالزمت حاصل کرنے یا رہائش 

تالش کرنے کے لیے مدد دستیاب ہے، مثالً۔
چھاپہ خانہ۔ ناشر: Amt für Zuwanderung und Integration – Ausländerbehörde )امیگریشن 

اور انٹیگریشن آفس – غیر ملکی رجسٹریشن آفس( | ڈیزائن: Wiesbaden Marketing GmbH | تصاویر: 
Shutterstock.com | طباعت کرنے واال: Druck-Center der Landeshauptstadt )پرنٹ سنٹر 

برائے اسٹیٹ کیپٹل ویسبادین( | نفاذ: نومبر 2018


