
ایک نئی رشوعات کے امکانات

پاکستان میں مواقعوں اور مستقبل کے امکانات 
URDکی تالش 



کیا آپ پاکستان میں نوکری یا 
مستقبل کے مواقعوں کی تالش 

میں ہیں؟ کیا آپ اپنا ذاتی 
کاروبار رشوع کرنے کے بارے 

ہم مستقبل کے امکانات، روزگار  میں سوچ رہے ہیں؟
کے مواقعوں اور کاروبار کی 

ترقی  کے حوالےسے مشاورت 
فراہم کرتے ہیں۔

کیا اپ بیرون ملک سے 
واپس لوٹ کر آیئں ہیں ؟

اگر آپ واپس آرہے ہیں تو ہم 
پاکستان میں نئی رشوعات کیلیے 

آپ کی  معاونت کریں گے۔

پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹر )پی جی ایف آر سی( پاکستان 
میں روزگار، کاروبار اور تعلیمی امکانات کے حوالے سے باملشافہ مشاورت، معاونت اور معلومات فراہم 

کرتا ہے یہ معاونت بیرون ماملک سے واپس لوٹ کر انے والے اور پہلے سے رہائش پذیران متام افراد کے 
لیے ہے جنہیں معاشی اور سامجی مدد درکار ہو اور  جو اپنے مستقبل کے امکانات کو بہرت بنانا چاہتے 

ہوں۔

مشاورتی مرکز اور اس کے رشاکتی ادارے پاکستان میں نوکری کے حصول، تعلیم، تربیت یا اپنا کاروبار 
رشوع کرنے کے خواہشمند افراد کی مدد کرتے ہیں

پی جی ایف آر سی ، وزارت برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اور اوورسیز پاکستانیز 
فاؤنڈیشن)او پی ایف( کے ساتھ مل کر نوکری،نقل مکانی ہجرت اور دوبارہ انضامم کے شعبوں میں  کام 

کرتا ہے۔



  تربیت اور ہرن میں بہرتی کے لیے مشورے تکنیکی اور ووکیشنل تربیت

  مارکیٹ میں مالزمتوں کے رجحانات اور مواقعے کے بارے میں مشورے

  پاکستان میں مالزمت حاصل کرنے کے بارے میں مشورے۔

  اپنا کاروبار یا کام رشوع کرنے کے لیے مدد

  پاکستان میں نظاِم صحت کے بارے میں معلومات ، سامجی و نفسیاتی مدد

 رہن سہن کے حاالت کے بارے میں معلومات

 آسان رشائط پر قرض حاصل کرنے بارے میں مشورے

  بیرون ملک سے واپس پاکستان آنے والے افراد کے لیے دوبارہ انضامم کے پروگرام کی معلومات 

  موزوں مشورہ - خواہ آپ بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں سے رہائش پذیر ہیں ، آپ اس معاونت سے 
استافادہ حاصل کر سکتے ہیں

  پاکستان میں نظاِم صحت کے بارے میں معلومات اور سامجی و نفسیاتی مدد

  غیر رسکاری اداروں کی مشاورتی خدمات سے روابط۔

ہم کئی شعبوں میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

اگر آپ پاکستان میں تربیت اور مستقبل کے 
مواقعوں کی تالش میں ہیں۔

اگر آپ بیرون ملک سے پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو 
ہم فراہم کریں گے :

یہ مشاورت مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے اور بال 
معاوضہ ہے



+92 300 852 0334
reintegration-pakistan@giz.de

www.facebook.com/PGFRC

+92 42 353 246 81
+92 42 353 246 82
+92 301 827 1387
+92 302 856 4113

reintegration-pakistan@giz.de
www.facebook.com/PGFRC

 ہم آپ کو الہور میں پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن 
 سینٹر )پی جی ایف آر سی( اور اسالم آباد میں مشاورتی ڈیسک آمد پر خوش آمدید 

کہتے ہیں۔ ہم سے آج ہی رابطہ کریں اور مشیران سے انفرادی مالقات کا اہتامم کریں۔ 
آپ ہمیں فون بھی کرسکتے ہیں اور فیس بک یا ای میل پر بھی سواالت بھیج سکتے ہیں۔

پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری 
انٹیگریشن سینٹرپ )پی جی ایف آر سی(، 

الہور

اوپی ایف سائٹ آفس، ڈی بالک، کمرشل ایریا
رائیونڈ روڈ، الہور، پنجاب

اسالم آباد میں مشاورتی ڈیسک

اوپی ایف ہیڈ آفس بلڈنگ
شاہراہ جمہوریت،

سیکٹر جی – 2/5، اسالم آباد

اوقات کار:
 پیر تا جمعہ صبح 10 بجے سے دوپہر 1بجے تک اور دوپہر2 

بجے سے 4 بجے تک

مزید معلومات کے لیے براہ کرم ہامری ویب ساہٹ سے راہنامہی حاصل کریں 
www.startfinder.de

کورونا وبا کے باعث غیرمتوقع تبدیلیاں ہوسکتی ہے لہذا ہامرے مرکز کے اوقات کار کے لیے 
www.startfinder.de

پر رجوع کریں یا ہمیں کال کریں۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ کورونا وبا کی وجہ سے ہامری خدمات ہیں۔ براہ 
مہربانی ہمیں کال یا ای میل کر کے جانیے کہ ہم معمول کے مطابق خدمات فراہم کر رہے ہیں یا پابندیاں عائد ہیں۔

پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹر، 
ریٹرننگ ٹو نیو اپورچیونیٹیزپروگرام کا حصہ ہے جوکہ 

وفاقی وزارت برائے اقتصادی تعاون اور ترقی)بی ایم زیڈ( 
کی مالی معاونت اور وزارت برائے سمندر پار پاکستانی و 

ترقی انسانی وسائل اور اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن)او 
پی ایف( کے اشرتاک سے رس انجام دیا جا رہا ہے

شائع 
ڈوئچے گیسل شافٹ فار انٹرنیشنل زوسامنیربیٹ 

)جی آئی زیڈ( جی ایم بی ایچ
رجسٹرڈ آفس

بون اور ایسکبورن
عاملی منصوبہ »ہجرت برائے ترقی« )پی ایم ای(

ڈیگ ہیمرسکجولڈ – ویگ 5-1
65760 ایسکبورن، جرمنی

ٹیلی فون: 

ای میل
info@giz.de

ویب سائٹ
www.giz.de
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(+49) 61 96 79 - 0

کی طرف سےکے ذریعے عمل درآمد


