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من يمكنه الحصول على دعم إضافي مع برنامج  StarthilfePlus؟
• إذا قمتم قبل اختتام إجراءات اللجوء الخاصة بكم بتقديم طلب من أجل العودة الطوعية ،فإن بإمكانكم عندها الحصول على  1,200يورو (الدرجة .)1
• إذا تم رفض طلب لجوءكم واتخذتم قرار العودة الطوعية ضمن األجل القانوني المذكور للمغادرة ،فإن بإمكانكم عندها الحصول على  800يورو (الدرجة .)2

يرسي ذلك عىل حاميل جنسيات البلدان التالية :أفعانستان ،مرص ،الجزائر ،إثيوبيا ،بنغالديش ،بنني ،بوركينا فاسو ،الصني ،كوت ديفوار (ساحل العاج) ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،إريرتيا،
غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،الهند ،العراق ،إيران ،الكامريون ،كينيا ،لبنان ،ليبيا ،مايل ،املغرب ،منغوليا ،النيجر ،نيجرييا ،باكستان ،مناطق السلطة الفلسطينية ،السنغال ،سرياليون ،الصومال،
رسيالنكا ،السودان ،سوريا ،طاجيكستان ،توغو ،تونس وفيتنام.

عىل حاميل جنسيات أرمينيا ،أذربيجان ،جورجيا ،روسيا االتحادية ،تركيا وأوكرانيا أن يكونوا قد سجلوا أنفسهم قبل تاريخ  01/12/2017يف إجراءات اللجوء وأن يكونوا قد دخلوا أملانيا قبل تاريخ إلغاء التأشرية
للدولة املعنية (جورجيا  ،28/03/2017أوكرانيا .)11/06/2017
• إذا كنتم قد حصلتم وفقا للقانون األلماني على حماية وعدتم إلى بلدكم األصلي ،فإن بإمكانكم عندها الحصول على  800يورو (الدرجة  .)Sإرشاد :الدرجة  Sتسري لكافة الجنسيات في إطار برنامج إعادة
اإلدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا (.)REAG
• يحصل األطفال دون سن  12عاما على نصف المبلغ.
• إذا كنتم من ألبانيا أو صربيا وكان بحوزتكم منذ سنتين على األقل سماح مؤقت لإلقامة في ألمانيا (سماح طويل األمد) ،فإن من الممكن عندها أن تحصلوا في حالة عودتكم إلى ألبانيا أو صربيا على دعم
مالي يدفع مرة واحدة يعادل  500يورو وعلى دعم إلعادة اإلدماج ،يقدم بحسب الحاجة ،على شكل الخدمات العينية التالية (الدرجة :)D
> تكاليف للسكن تصل حتى  2,000يورو للعائالت وحتى  1,000يورو لألفراد> تكاليف طبية تصل حتى  3,000يورو للعائالت وحتى  1,500يورو لألفراد• إذا غادرتم سوية مع أكثر من أربعة أفراد عائلة ،فإن بإمكانكم الحصول عندها كعائلة على مبلغ إضافي يعادل  500يورو (دعم للعائالت).

كيف يمكنكم تقدم طلب للحصول على StarthilfePlus؟
إذا كنتم قد اتخذتم القرار بالمغادرة الطوعية ،قدموا عندها سوية مع مكتب الخدمات االستشارية طلب الحصول على دعم عبر برنامج  REAG/GARPو  .StarthilfePlusتجدون عنوان مكتب الخدمات
االستشارية القريب منكم بشأن العودة علىwww.ReturningfromGermany.de/ar/centres :
عليكم في حالة المغادرة الطوعية التوقيع على أنكم تسحبون طلب لجوءكم وتتخلون عن اللجوء إلى وسائل قانونية.

متى تحصلون على دعم StarthilfePlus؟
إذا تم الموافقة على طلبكم للحصول على  ،StarthilfePlusسيدفع المبلغ لكم
• على قسطين بالنسبة للدرجة  1و الدرجة  .2ستحصلون على النصف األول من المبلغ سوية مع مساعدة البدء العادية في إطار برنامج اإلعادة إلى الوطن المدعمة حكوميا ( )GARPوذلك في المطار عند
مغادرتكم .أما النصف الثاني فستحصلون عليه بعد ستة حتى ثمانية أشهر من ذلك عبر منظمة الهجرة الدولية  IOMفي موطنكم األصلي.
• دفعة واحدة بالنسبة للدرجة  Sفي المطار عند مغادرتكم.
• دفعة واحدة بالنسبة للدرجة  Dمن منظمة الهجرة الدولية في موطنكم األصلي .يرجى االتفاق على المسائل المتعلقة بالدعم الفردي على إعادة اإلدماج مع منظمة الهجرة الدولية في موطنكم األصلي.

أين تحصلون على المزيد من المعلومات؟
يرجى التوجه إلى أحد مكاتب الخدمات االستشارية لشئون العودة القريبة منكم للحصول على مشورة فردية .تجدون المزيد من المعلومات على
www.ReturningfromGermany.de/ar/programmes/starthilfe-plus
أنتم ال تتمتعون بحق قانوني في الحصول على دعم عند العودة الطوعية.

تاريخ املعلومات كانون الثاين/يناير2018

