StarthilfePlus: Piştgiriya aborî ji bo vegera ya bi
dilxwazî

Li ser Bernameya REAG / GARP, hûn dikarin bikar bînin alîkarî ye ku aborî bi ew StarthilfePlus ji bo Pere
bigren, le eger Hûn bi riza xwe vegerin

Kurmanci
Informationen zu StarthilfePlus

Gelo kî dikare bi ew bernama StarthilfePlus wek din alîkarîya aborî bigredest?
• Eger Hûn berîya biryare we ji bo destgirtina mafê Penyaberîye hatî daxwaza vegerandine bidine, lê wî deme qase 1.200 EUR dikarin bigrin
(Asta 1).
• Dema ew daxwaza we ji bo destgirtina mafê Penaberîye hatî retkirine, lê we xwast ku di nav ew waxta danê we bi dilxwazî Hûn vegerin, halweha wî deme jî Hûn qase 800 EUR dikarin bigrin (Asta 2).
Ew ji bo Hemwêlatî yên Van Dewlata derbaz dibe: Afgan, Misir, Algeria, Etopya, Bangladeş, Benin, Burkina, Faso, Cin, Côte d‘Ivoire
(Îvorynahhîr), Komara Demokrat Kongo, Eritre, Gambia, Ghana, Guineya, Guinea-Bissau, Inda, Irak, Iran, Kamerun, Kenia, Libanon, Libyya,
Mali, Marokko, Mongolei, Nijer, Nigeria, Pakistan, AxaotonomiaFîlîstîna, Senegal, Sierra Leone, Somaliya, Sri Lanka, Sudan, Surya, Tacîzîskan,
Togo, Tunus û Vietnam.
Hemwêlatî yên ji welaten Ermenîstane, Aserbaycane, Gurcîstane, Komara Rusya ye Tirkîya ye, Ukranya ye gere berîya ew tarîxe de 01.12.2017
qêyde vana ji bo Penaberîye were ҫêkirine û dîsa berîya destpêkirine Vizêye ji bo ew Welaten (Gurcîstan 28.03.2017/Ukranya 11.06.2017)
hatine Elmanya ye derbaze.
• Eger we bi gore Qanuen Elmanya ye Mafê parastinê girtîye dest, le Hûn dixwazin vegerin Welatê xwe, wî deme Hûn dikarin 800 EUR bigrin
(Asta S). Talîmat: Asta S ji bo hemî hemwelatiyên di çarçoveya REAG derbaze.
• Hemu Zarokên Sale van bin 12 ê her nîv bistîne.
• Eher Hûn ji Arnawut an jî ji Sirbîstan hatinen û Hûn bê kêmasî Dû Salê li vir dijen le bi kêmasî qase dû Salê li Elmanya ye îqama bi sînorî
girtîye (îqamabisînorîyadrêjî ), wî deme dema vegerandine Arnawut an jî Sirbîstane ji bo yek care alîkarî kî qase 500 EUR sere her Malbate
bigrin dest, le dîsa ji bo ku ew xwe li welate xwe li cî bikin dikarin pişgirî bigrindest, eger pêwîst be dikarin ew Alîkarî û pişgrî yan bigrindes wek
(Asta D):
-> Mesrêfa ji bo Xanî qase 2.000 EUR ji bo Malbatan û qase 1.000 EUR ji bo Kêse ku têne nîn
-> Alîkarîya ji bo Dêrman kirine qase 3.000 EUR ji bo Malbatan û 1.500 EUR ji bo Kêse ku têne nîn
• Eger Hûn ji ҫar Mîrova zedê bi Malbata gxwe re bihev re hatinen, halweha wê deme sere her malbate dikare 500 EUR zedê bigrin
(Pişgirîyamalbata).

Gelo Hûn ҫawa dikarin daxwaz ji bo StarthilfePlus bidine?
Dema we biryar daye û dixwazin bi Dilxwazî vegerin Welate xwe, wî waxte halweha bi Navendaşêwirdarî ye re ji bo destgirtina van Pişgirî û
alîkarîye li ser Bernama REAG/GARP le dîsa li ser StarthilfePlus daxwaz bidin Navenda alîkarîye. Le bele Hûn ê navenda şêwirmendê nêzîk xwe
dikarin bine ru pele www.ReturningfromGermany.de/en/centres re bibînen.
Dema vegerandina bi Dilxwazîye de, gere Hûn îmze bikin ku, hûn Sêrîleder xwe ya ji bo Penaberîye dikşînen û hemu wateyên hiqûqî de jî dawe
nakin.

Gelo Hûn ҫi waxte dikarin ji StarthilfePlus-Alîkarî bigrin?
Dema Daxwaza we ji bo destgirtina Alîkarîya ji StarthilfePlus hat qêbulkirine wî deme Hû ew alîkarî ye digrin
• di Asta 1 û Asta 2 de bi dû Taxsîe de digrin. Taxsîta yekemî bi ew Pişgirîye ji bo hêwcîya li ser ew GARP-Starthilfe roja Hûn derkêvin li
Balafirgehê digrine. Halweha ew Taxsîfa dûdî ya jî Hûn qase Şêş û heta Hêyşt meha piştre li Welate xwe de ji ew Navenda IOM digrindest.
• di Asta S ew Alîkarî roja Hûn derkêvin li Balafirgehê digrin.
• di Asta D ew Alîkarî bi yek Taxsîte ku li Welate xwe de ji Navenda IOM digrin. Ji bo destgirtina ew Pişgirî û Alîkarîya ji bo Xanî le dî ji bo
Nexwêşîye hûn dikarin bi Navenda IOM li Welate xwe de biryabidine ji bo ҫi waxte digrin.

Gelo ҫawa Hûn dikarin Agahdariye zêde bigrin?
Ji Navenda şêwirdarîya vegerandina nizikê xwede bi fêrdî agahdarî bigrin. Wek din malumat zêde Hûn dikarin bine
pele www.ReturningfromGermany.de/en/programmes/starthilfe-plus bigrin
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