PARTNERS

ISANG MAKATAO
AT MARANGAL
NA PARAAN UPANG
BUMALIK

Migrant Information Centre for
Assisted Voluntary Returns – AVR Cyprus

NAG-IISIP BUMALIK SA
IYONG BAYAN?

Working Hours

PARA SA LIBRENG LIHIM NA PAYO
консультация
TUMAWAG SA AMIN: 22660081- 22024845
96711075- 96711036
BISITAHIN:Aischylou 20 & Platonos PC.1503 - Nicosia
WEBSITE:www.AVRcyprus.eu | E-MAIL:info@AVRcyprus.eu

10:00 - 18:00

Monday - Friday
+ Sunday
REPUBLIC OF CYPRUS
MINISTRY OF INTERIOR

EUROPEAN UNION

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ - SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY

The project “Programme of Voluntary Returns – Establishment of an
Information and Support Centre for Voluntary Returns”, is co-funded by
the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (90%) and the
Republic of Cyprus (10%).

OPERATIONAL STRATEGY
MISSION
Ang Migrant Information Center
for Assisted Voluntary Return-AVR
Cyprus ay sadya na tulungan ang
mangagawa na kusang loob na
babalik sa sariling bayan. Ang
pakay ay paghihikayat ng mga
kusang loob na babalik sa sariling
bayan habang tinutounan sa
kanilang pangangailangan.

MAKIPAG UGNAYAN SA AVR CENTER
Sa pamamagitan ng telepono, e mail
o-i- iskedyul ang personal na
pakipagpulong. Amin pong
ipaliwanagang tungkolsa Assisted
Voluntary Repatriate at sasagutin
ang anumang mga katanungan.

1

Sasamahan o ihahatid ka ng kawani
patungong paliparan para sa ligtas
napag babalik sa inyong sariling
bayan o bansa.

PAGBABALIK

2

MAGPAREHISTRO SA AVR
Kung ikaw ay makapagpasya
magpatuloy o ipagpatuloy, ikaw ay
lalagda ng isang simpling
”registration form”.

LAYUNIN
• Ihanda at patnubayan ang

bawat isang migrante o
mangagawa na papabalikin sa
sariling bayan o bansa
• Pagkakataon na mapabuti ang
kinabukasan at
• Habang nasa sariling bayan
magbibigay ng tulong

4

PAG ALIS

PAGSASAAYOS NG MGA DOKUMENTO
SA PAGLALAKBAY

3

Ang mga kawani ay tutulong sa
pagproseso sa pamamagitan ng
pagkolecta ng lahat na mga
kinakailangan dokumento
(halimbawa dokumento sa
paglalakbay) at sa
pangkalahatang proseso.
Libreng tikit para sa iyo o sa iyong
pamilya.Personal na ari- arian ay
pwedi maiayos at maipadala.

5

Ang tulong ay ipagkakaloob upang
magkaroon at ligtas na seguridad na
pagbabalik sa sariling
bayan.Magbibigay ng suporta ang
kuponan mula sa kaukulang serbisyo
at gabayan ng mahusay na pagbabalik
sa inyong komunidad.

MGA SERBISYONG IBIBIGAY
O IPAGKAKALOOB
• Impormasyon ,payo at makikinabang
para sa kusang loob magbalik bayan.
• Paghahanda ng anumang kaugnay na
dokumento(hal.mga dokumento sa
paglalakbay,mga tiket)
• Sikolohikal na suporta kapag
kinakailangan.
• Pakikipagtulongan sa iba pang mga
serbisyo.
• Pagbibigay ng legal na tulong kung
kinakailangan.
• Tulong para sa planong paglalakbay at
mga kaugnay na logistic.Seminar
Pang-edukasyon (tulad ng computers,
negosyo) upang makatulong sa
pagkaroon ng bagong kaalaman.
• Educational Support Seminars (i.e.
computers, business) to help you
develop new skills.
• Bigyan tulong habang nasa paliparan
ang papaalis patungo sa sariling bansa
• Tulong pagbabalik sa sariling bansa at
pakikipagtulungan kaugnay ng local na
sebisyo para sa aplikante.
• Iba pang pinansiyal na suporta ang
magagamit kapag kinakailangan.
Download
AVR Cyprus
mobile app

