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 ےیل کے نیمہاجر نوجوان نے اانٹیگر
 .  ںیہ یک اریت خدمات جامع 

 ہے؟ ایک کٹیپروج اانٹیگر 

 نہ نے صورتحال اس ہے۔ ہوا اضافہ ںیم یآباد گھر بے اور بہاؤ کے یمکان نقل سے وجہ یک وجوہات یاقتصاد و یمعاش متعدد ، دوران کے سالوں پچھلے 

 اگرچہ جو ہے مشتمل پر افراد نوجوان سےیا تیاکثر یک وںیآباد ان ہے۔ ایک متاثر کو پاکستان اور ہندوستان سےیج ،الکمم یائیشیا شتریب بلکہ ،ورپی صرف

اور  مہارت یادیبن یضرور جو  ےیل کے داخلے ںیم اداروں یمیتعل یاعل ںیم ممالک نئے کے رہائش یک ان کنیل ںیہ رکھتے استعداد یقیحق ریغ خواہ خاطر

 کرتے۔ ںیکو پورا نہ ان  ں،یہ شرائط

کے  یترق یک نینوجوان مہاجر -گرایکا نام، انٹ کٹیپروج+ راسمسیا دیجد سالہ 3 ہمارے

 رکھنے تعلق سے پاکستان اور ہندوستان ، پرتگال ، ونانی مں اس ۔ لئے جامع پروگرام، ہے

 اور نہندوستا مقصد کا اس اور ںیہ شامل دار شراکت  افتہی میتعل یاعل   کے موںیتنظ یوال

 ہائر  یک نیمہاجر ممالک کے متاثر سے تنازعات اور وطن نیتارک نوجوان ںیم ستانپاک

 کار قہیطر دیجد کیا سے؟یک ۔ ہے کرنا حل کو مسئلے کے شرکت محدود ںیم شنیجوکیا

 نڈیا شنیانفارم ےیل کے نےید فروغ کو انضمام کے گروہوں کمزور جو کے کر متعارف

 !ہے جوڑتا سے تعاون یاتینفس کو میتعل پر (یٹ یس یآئ) زیکنالوجیٹ شنیکیونیکم

 

 ؟ ایک حاصل کچھ جو تک اب نے ہم

 ریتعم یک ورک ٹین کے کٹیپروج گرایانٹ ہم ،اندر کے سال پہلے کے کٹیپروج ہمارے

 سرچیر ڈلیف اور سکیڈ ںیم پاکستان اور ہندوستان نے ہم اور ںیہ رہے کر کام لئے کے

 :ںیہ لیذ درج قاصدم کے جس ہے ایک انعقاد کا دونوں

 شناخت؛ یہنرک موجودہ کے نیمہاجر اور وطن نیتارک وجوانن 
 ؛ینشاندہ یک اتیضرور اور حاالت یاتینفس اہم کے نوجوانوں کمزور باال مذکورہ 
 ہنر یادیبن درکار کو ٹیمارک بریل یٹ یس یآئ یقوم ںیم پاکستان اور ہندوستان 

 ۔ شناخت یک مسابقتوں اور

 

 

 ںیم نظر کیا اانٹیگر 

 کے ضرورتوں مخصوص ںیم پاکستان اور ایانڈ 
 ۔سرچیر لڈیف اور سکیڈ پر ہیتجز

 اور پروگراموں مختلف یمبن پر ہیتجز نیتر دیجد 
 یٹ یس یآئ والے یمنظور سالہ 1 تیسم ولوںیماڈ
 درآمد۔ عمل پر اس اور زائنیڈ کا ورسک

 کو نیمہاجر نوجوان جو ڈھانچے یمعاش و یاتینفس 
  ۔ںیہ کرتے فراہم مدد یذات

 ور افراد  شہیاور پ وٹرزیکے لئے ٹ یبہتر یڈھانچوں ک
جامع  کیکرنے کے الئحہ کار کا ا دایپ تیکے صالح

 ۔ایاور ساتھ ساتھ اس کا پائلٹ ک اید لیپروگرام تشک

  # 1 نامہ خبر
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  ں؟یہ رکھتے یدلچسپ ںیم وںیجھلک اہم کچھ یک رپورٹس یک داروں شراکت ہمارے آپ ایک
 

 ایگ ایک مشورہ پر طور یذات سے ہولڈرز کیاسٹ متعلقہ ادہیز سے 150 دوران کے سرچیر لڈیف پر دونوں پاکستان اور ہندوستان 
 (119,403) صرف سے ںیم ان اور ںیہ بچے والے جانے اسکول 544,102) سے ںیم  (140,02,180نیمہاجر افغان رجسٹرڈ %39 ںیم پاکستان 

 ۔یک حاصل میتعل باضابطہ سال گذشتہ نے  22%
 یشاندہن یک یکم یک خدمات یتیترب متعلقہ ہے۔ جاتا سمجھا اہم سے سب کو مہارت یک سمھجنے ٹایڈ اور کرنا حل کو مسئلے کہ چالسے پتا  سرچیر لڈیف 

  ۔یگئ یک
 ایگ ایک ذکر پر طور کے عوامل لنجنگیچ اہم سے سب سے حوالے کے انضمام کے نیمہاجر کا تناؤ یجذبات اور ںیرکاوٹ یمال ،زبان ،ںیم رکاوٹوں 

  تھا۔
 ۔ںیہ افراد وطن بے 2,89,394 مطابق کے شمار و اعداد ہیحال ںیم بھارت ، یہ ساتھ کے یاس  

 کے ان جو ہے یک ینشاندہ یک اتیہدا رہنما دیمف اور قوںیطر اچھے ںیم میتعل نے ہم پر ادیبن یک سرچیر سکیڈ دیمز اور قیتحق باال مذکورہ ،عالوہ کے اس

 ۔ںیہ کرسکتے کام پر رطو بہتر ساتھ کے یآباد ہدف یک طلبا ںیم پاکستان اور ہندوستان ہوئے کرتے غور پر صورتحال یاتینفس یک ان اور منظر پس دہ فیتکل

 ںیم لیذ !ںیہ ابیدست) ںیم یزیانگر (لئے کے کرنے لوڈ ڈاؤن سے سائٹ بیو یہمار ای پڑھنے الئن آن نتائج کے اشاعت یک منصوبوں متعلقہ اور قیتحق یہمار

 ںیہ رابطے راست براہ

  ورٹرپ اانٹیگرپاکستان میں مہاجرین کی صالحیتوں اور ضروریات کے بارے میں  : IISUمنجانب  .1

  کو درکار مہارتوں کے بارے میں انٹیگرا رپورٹ پاکستان میں آئی سی ٹی مارکیٹ :LUMS  منجانب .2

  ن کی صالحیتوں اور ضروریات کے بارے میں انٹیگرا رپورٹھارت میں مہاجریب :RKU منجانب  .3

  میں آئی سی ٹی مارکیٹ کو درکار مہارتوں کے بارے میں انٹیگرا رپورٹ ھارتب :LSA منجانب .4
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 ہے۔ ایگ ایک الگو کو زائنیڈ کے کورس یٹ یس یآئ گرایانٹ  ںیم جس ہے یرہ کر کام پر ٹیس اس کے نصاب ،میٹ یہمار ،ںیہ رہے پڑھ ہی آپ جس دوران

 

 !ںیرہ باخبر سے مراحل اگلے ہمارے اور ںیکر فالو پر ایڈیم سوشل ںیہم

 !ںیالئ یلیتبد اور ہوں شامل ساتھ ہمارے :بہتر یبھ سے اس ای

 ہے: تایگرہوں پر توجہ د لیمندرجہ ذ کٹیپروج گرایانٹ
 

 ۔ںیہ خواہشمند کے ہونے ضم ںیم نظام کے میتعل یاعل ںیم معاشروں یمقام اور پاکستان اور ہندوستان پر طور عام جو نیگز پناہ نوجوان 
 عملہ یانتظام اور یمیتعل کے اداروں یمیتعل یاعل والے نےیل حصہ ںیم پاکستان اور ہندوستان ساتھ ساتھ کے اس 

 اتیضرور یک انضمام یاتینفس اور یمیتعل یک نوجوانوں کمزور تاکہ ںیہ رکھتے خواہش یبہتربنانےک کو خود ،جو افراد ور شہیپ کے مدد یاتینفس 

 جاسکے۔ ایک پورا پر طور بہتر کو

 ۔ںیرکھتے ہ یدلچسپ ںیم تبادلے کے قوںیطر اچھے جو ادارے یمیتعل والے محکموں یٹ یس یآئ 

 ینئ اور  تالش یک مواقع کے ورکنگ ٹین ،ہوئے کرتے خواہش یک شراکت ںیم معاشرے بہتر کیا ز جورہولڈ کیاسٹ متعلقہ اور کٹریس یٹ یس یآئ 

  ۔ںیہ ںیم تالش یک توںیصالح
  کے تیشمول یشرتمعا اور ٹیمارک بریل یٹ یس یآئ جو ،ںیہ یکرت فراہم مدد کو نیمہاجر اور نیمہاجر جو ںیمیتنظ گرید اور ںیمیتنظ یسرکار ریغ 

 ۔ںیہ خواہاں کے راستہ متبادل
 جامع عےیزر کے نمٹنے سے فوںیتکل یاتینفس کے گروہوں کمزور کہ جو ںیہ چاہتے جاننا دیمز ںیم بارے کے منصوبے دیجد کیا جو افراد تمام وہ 

 ۔ ہے تاید سہولت یک میتعل یٹ یس یآئ

 یبڑ بہت یوال پڑنے پر (ی)اور اس سے آگےبھ ممالک دار شراکت امتم میٹ یہمار یبھ باوجود کے صورتحال (19۔ ڈی)کوو ہیحال

 !ںیہ چاہتے النا یلیتبد ساتھ ہمارے جو ہے یکرت شیپ مواقع سارے بہت لئے کے لوگوں ان ہوے رکھتے مدنظر کو وںیلیتبد یسماج

 یکر مالحظہ سائٹ بیو یہمار تو ںیہ چاہتے ہونا شامل ںیم منصوبے آپ اگر
)integra.eu :-https://project( 

 ےیل کے معلومات دیمز اور )https://www.facebook.com/Integra.EU.Project (جیپ بک سیف ای
 !ںیکر رابطہ سے یکس ےس ںیم داروں شراکت ملک اندرون اپنے ای ںیجیبھ غامیپ کیا ںیہم
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