ملکی معامالت کا سرسری جائزہ (اصل ملکی حقائق)
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.Iتعارف
وطن واپس آنے سے پہلے کیے جانیوالے اقدامات
.1
وطن واپس آنےوالوں کے لئے الزم ہے کہ :
 پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوائیں
 ائیرپورٹ پر اتریں اور ٹیکسی /بس کے ذریعے سےمزیدسفر کریں اور اس دوران صحیح راستہ اختیار کریں
 ویکسینشن  ,خاص طور پر ہیپاٹائٹس اے  ,بی  ,سی  ,پولیو  ,ٹائفائیڈ ,جاپانی ینسفالئٹس,یلوفیور جیسے بیماریوں
کے تشخیص کے لئے چیک اپ کروائیں
 عارضی رہائش تالش کریں جو ہر شہر میں دستیاب ہے ۔
وطن واپس آنے کے فوری بعد کیے جانیوالے اقدامات
.2

وطن واپس آنےوالوں کے لئے الزمی ہے کہ :
 متعلقہ اداروں سے رجسٹریشن کروائیں ,مثال نادرا()NADRA
 ہلتھ انشورنس اور پنش انشورنس نظام میں دوبارہ رجسٹریشن کروائیں
 سماجی بھالئی کے لئے اپالئی کریں  ,مثال بیت المال
 نوکریوں اور مکان کی تالش میں معاونت حاصل کرنے کے لئے رابطے کی خدمات حاصل کریں
 بچوں کی نگہداشت ( ایس او ایس چلڈرن ویلج) ,سکولوں یا دیگر تعلیمی اداروں کے لئے اپالئی کریں

.IIحفظان صحت
پاکستان میں حفظان صحت کا نظام ہسپتال میں داخلےکی سہولیات اور دیگر اہم اضافی طبی سہولیات پر مشتمل ہیں
ہسپتالوں میں داخلے کیساتھ سہولیات
.1
 بیماریوں  ,آپریشن اور حادثات ( حاملہ ہونے اور بچے کی پیدائش کے عالوہ ) کی وجہ ہسپتال میں عالج کا اہل
ہو سکتے ہیں
 مختلف بیماریوں اور لمبی مدت کے امراض کی صورت میں ہسپتال کی اخراجات کی ادائیگی "ساالنہ حد" تک
مقرر ہوتی ہے
اہم طبی نگہداشت سے متعلقہ سہولیات (اضافی)
.2
 ہسپتال میں داخل انشورنس شدہ مریض کی ہسپتال میں عالج کے اخراجات کی حد کو بڑھانے کے لئےہسپتال
کے تما م جائز اخراجات کو مخصوص سہولیات کے ڈھانچے کے تحت کور کیا جاتا ہے ۔
 ہرقسم کی عالج میں ایمرجنسی سروسز (ہنگامی خدمات) پہلے  24گھنٹوں کے لئے مفت ہیں
 ویکسینیشن کی سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے
 امراض کے مطابق دیگر عالج میں فرق ہو سکتاہے

 .IIIمالزمت


.1

لیبر ماکیٹ کی صورت حال

سال 2014-15میں کل لیبر فورس (انسانی وسائل ) کا تخمینہ  63.03ملین لگایا گیا ہے جس میں سے 59.1ملین
برسرروزگار ہیں اور 3.93ملین بے روزگار ہیں

 بے روزگارکی شرح 62%ہے ۔
مالزمت تالش کرنے کے طریقے/معاون ذرائع
.2
 غریب افراد کی آمدنی میں اضافے ,غربت کو کم کرنے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے
لئے تعمیر پاکستان شروع کیا گیا ہے
1
 چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار لیبر فورس کو جذب کرتے ہیں اور ان کا ملک کے اندر روزگار کے
مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ہے ۔
بے روزگاری کے وظائف
.3
 پنجاب میں ماسٹر ) (MAپاس طالب علموں کے لئے بے روزگار االؤنس
 گریجویٹس کے لئے سائنٹفیک ٹیلنٹ سکیم کے ذریعے معاونت
مزید تعلیم کے مواقع /پیشہ ورانہ تربیت
.4
 مفت الزمی تعلیم :
فروغ تعلیم فنڈ :بچوں کے لئے پرائمری تا میڑک تک مفت تعلیم
 پیشہ ورانہ تربیت:
نیشنل وکیشنل اینڈ ٹریننگ ایجوکیشن کمیشن ( )NAVTECاور ٹی ای وی ٹی اے ()TEVTAنے کمپیوٹر
ہارڈوئیر اور مینٹنس  ,مائیکروسافٹ پوٹینشل ,کمپیوٹر ٹیکسٹائل ڈیزائن ,کمپیوٹر ایپلیکشن فار بزنس  ,موبائل
رپئرنگ ,ٹیکسٹائل فلٹر ,درآمدات /برآمدات کے لئے دستاویزات تیار کرنا  ,آٹو کیڈ ,آٹو الیکٹریشن  ,موٹر
کے لئے ٹریننگ کورسز پیش کرتا ہے
سائیکل مکینک ,کشیدہ کاری  ,سالئی  ,بیوٹیشن

ہاؤسنگ (فراہمی مکانات)

IV




ہاؤسنگ کی صورت حال
.1
بنیادی سہولیات ( بجلی  ,گرم کرنے  ,پانی  ,کوڑا کرکٹ ) مبلغ 6,612.64روپے
اپارٹمنٹ( ایک بیڈروم ) کرایہ مبلغ 12,302.82روپے
ہاوسنگ کے لئے سماجی گرانڈ کی دستیابی
.2
ؤسنگ اتھارٹی ()NHA
نیشنل ہا









لمبی اور مختصر مدت پر محیط منصوبے اور پالیسوں کے رہنما اصول تیار کرنا اور خاص طور پر کم
آمدنی والے طبقے کے لئے ہاؤسنگ سیکٹر کی ترقی کے لئےمعاشی وسائل کو منظم کرنا
رابطہ برائے معلومات :ٹیلی فون 0092 51 926 1134
اورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ہاؤسنگ سکیم ()OPF
اسالم آباد ,الہور  ,گجرات  ,پشاور ,دادو ,الڑکانہ اور میر پور (آزاد کشمیر ) کے شہروں کے بہترین مقامات
پر واقع او پی ایف ہاؤسنگ سکیم میں بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو ان سکیموں میں بنائے گئے پالٹس
فروخت کیے گئے ہیں ۔
رابطہ برائے معلومات :ٹیلی فون http://www.opf.org.pk ,0092 51 920 3267 ,0092 51 921 9126
رہائش تالش کرنے کے طریقے/معاون ذرائع
.3
اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے ذریعے سے رہائش تالش کرنے کا بہترین طریقہ ہے
اسٹیٹ کنسلٹنٹ
03454700629
آدم جی اسٹیٹ ایڈوائزر
03214120060
ہجویری اسٹیٹ
03214992066
پنجاب اسٹیٹ اینڈ بلڈرز
آن الئن
http://www.zmeen.com
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سماجی بھالئی

.V

سماجی بھالئی کا نظام
.1
بیت المال حکومت کا سماجی بھالئی کا نظام ہے جو بہت سے منصوبوں پر کا م کر رہا ہے جیسا کہ پاکستان سویٹ
ہومز ,انفرادی طور پر معاشی امداد ,پیشہ ورانہ تعلیم کے لئے سکولز ,چالڈ رن سپورٹ پروگرام ( بچوں کو سہارا دینے
کے لئے پروگرام ) اور پاکستان تھیلیسیمیاسنٹر۔










پاکستان سویٹ ہومز میں داخلے کے لئے اہلیت :
 oیتیم بچے جن کی عمر  4تا 6سال ہو ,جو اس گروپ کے مطلوبات کو پورا کرتےہو
 oترجیحتا عوامی نمائندگان  /پارلیمنٹیرین /حکومتی عہدیدار/مشہور سماجی کارکنان کی سفارشات پر
درج رجسٹر ہو ں
 oیتیم افراد کی گارڈین کی جانب سے درخواست دینے پر
انفرادی طور پر معاشی امداد لینے کی اہلیت
انفرادی طور پر ایسے افراد جو معذور ہو ں ,بیوا ؤں بمع زیر کفالت بچے  ,یتیم ,ایسے مستحق
o
طالب علم جس کا تعلیمی ٹریک ریکارڈ مسلسل مثالی ہو ۔
پیشہ ورانہ سکولوں میں داخلے کے لئے اہلیت :
 oبیواؤں بمع زیرکفالت بچے,یتیم ,مستحق غریب لڑکیاں اس میں داخلے کے اہل ہیں
چالڈ رن سپورٹ پروگرام ( بچوں کو سہارا دینے کے لئے پروگرام )کے لئے اہلیت :
 oایسے سکول جانے والے بچے جن کی عمریں پانچ تا چودہ سال ہو اور اس کا لیو ل پی ایم ٹی سے
نیچے ہو (یہ کم از کم خطہ غربت کی الئن کو ظاہر کرتا ہے )
 oمزید تفصیالت جاننے کے لئے رابطہ  http://www.pbm.gov.pkاور ٹیلی فون نمبر 0800-
13523
پاکستان اورسیز فاؤنڈیشن
 oیہ ادارہ بیرونی ملک مقیم پاکستانیو ں کو رہائشی سہولیات فراہم کرتا
 oرابطہ نمبر 0301-5555375/092-51-9206687ویب سائیٹhttp://www.opf.org.pk :
 oدرخواست فارم بمع تصاویر جمع کروائیں
 oپروٹیکٹر آف امیگرنٹ سے ویزا کی پروٹیکشن لئے بغیر بھی پاکستان اورسیز فاؤنڈیشن()OPF
کی ممبر شپ لے سکتے ہیں
 oرجسٹریشن فیس مبلغ 2000/-روپے ہے ۔
بالی میموریل ٹرسٹ
 oیتیموں اور بوڑھے لوگوں کو شیلٹر فراہم کرتا ہے
 oطبی سہولیات فراہم کرتا
 oرابطہ نمبر 042- 35751192-93/0301-4777902/030-4190020



پنشن کا نظام
پنشن کا نظام انشورنس شدہ اشخاص یا ان کے ورثاء کو درج ذیل چار اقسام کےفوائد فراہم کرتا ہے :
 oاولڈ ایج پنشن (بوڑھے ہونے پر پنشن ملنا)} یا ریڈیوس پنشن{
 oورثاء کے لئے پنشن
 oانویلڈیٹی پنشن
 oاولڈ ایج گرانٹ ( اگر کوئی مالزمت پنشن کا حق دار نہیں ہوتا )
3

 بے کس/الچار افراد
درج ذیل ادا رے صنفی بنیاد پر ریٹرن پروگرام پر کام کر رہے ہیں جیسا کہ سوشل موبلزیشن ( سماجی طور پر محرک
کرنا )  ,یتیموں کے لئے پروگرام  ,شیلٹر (پناہ) فراہم کرنا  ,خواتین  ,بچوں  ,بوڑھے رضاکار اور معذور افرادکو شلیٹر
(پناہ)  ,خوراک اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا اور بچوں کو بنیادی تعلیم سے آراستہ کرنا ۔
 oریڈ کراس ریڈ کریسنٹ مومنٹ بے کس/الچار افرادکی مدد کرتا ہے
 oکمیونٹی ڈیلوپمنٹ آرگنائزیشن ورکس
 oترقیاتی پروگرام کے ذریعے سے معاشرے کو سہارا فراہم کرنا
 oسی ایل اے ایے ایس ( )CLAASپاکستان میں مصیبت زدہ عیسائیوں کو سہارا فراہم کرتا  ,اور
اقلیتوں کی معاشی معاونت بھی کرتا ہے ۔

.VI

تعلیمی نظام

تعلیمی نظام
.1
پاکستان میں تعلیم نظام کو پانچ سطح پر تقسیم کیا گیا ہے :
 oپرائمری – عمر کی حد  5تا 10سال
 oمڈل  -عمر کی حد  10تا 13سال
 oہائی – عمر کی حد  15تا 17سال
 oاعلی ثانوی– عمر کی حد  15تا 17سال
فارن (غیر ملکی ) ڈپلومے کی تصدیق و توثیق
.2
ایچ ای سی (ہائیر ایجوکیشن کمیشن ) اور وزارت خارجہ متعلقہ ڈگری /ڈپلومہ کے سلسلہ میں مساوی سرٹیفکیٹ جاری
کرتا ہے جس کی فیس مبلغ  5000/-پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ ہے ۔ وہ فارن (غیر ملکی ) ڈگری /ڈپلومہ کی
تصدیق و توثیق نہیں کرتے ۔
 oایچ ای سی کو آن الئن درخواست دیں
 oتصدیق کے لئے اصل دستاویزات جمع کروائیں
وطن واپس آنے والوں کے لئے مطلوبہ دستاویزات
.3
 oپرائمری ,مڈل  ,ہائی اور اعلی ثانوی (تعلیم )کے لئے پیدائش کا سرٹیفکیٹ
 oمزید تعلیم کے لئے میڑک کا سرٹیفکیٹ
 oاعلی تعلیم کے لئے میڑک ,گریجویشن کا سرٹیفکیٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی
بچوں کی نگہداشت
.4
 oایس او ایس گلوبل ویلج :یتیم بچوں کو شیلٹر (پنا ہ) ,تعلیم  ,خوراک اور طبعی سہولیات فراہم کرتا
ہے
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 .VIIمعلومات برائے رابطہ اور مفید روابط

http://www.pakistan.gov.pk: پاکستان آفیشل ویب پیج



http://www.punjabpolice.gov.pk: پنجاب پولیس ویب پیج



: الخدمت فاؤنڈیشن



www.sos.org.pk ایس او ایس ویلفئیر سوسائٹی



http://www. Al-khidmatfoundation.org/03041114222
042-35918035-6

www.rozee.pk )

) روزی (برائے حصول مالزمت



www.talenthunters.com.pk )ٹیلنٹ ہنٹر (پرائیویٹ ) لمیٹڈ (برائے حصول مالزمت



http:///kashf.org/)کاشف فاؤنڈیشن (مائیکرو کریڈیٹس



042-111 22 33 77

ڈاکٹرز ہسپتال



09242-99264092-98

جنرل ہسپتال



http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_in_Pakistan



042-111-981-981
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