 :StarthilfePlusپه خپله خوښه بېرته وطن ته تګ کې مالي مرسته
د -REAG/GARPپروګرام ته په پراختیا ورکولو سره تاسو د  StarthilfePlusڅخه اضافي مالي مرسته ترالسه کولی شئ

Paschtu/Pashto
Informationen zu StarthilfePlus

څوک د  StarthilfePlusڅخه اضافي مرسته ترالسه کولی شي؟
•که تاسو د پناهندګۍ د پروسې د بشپړېدو څخه مخکې په خپله خوښه وطن ته د ستنېدو درخواست ورکړئ ،نو تاسو  1.200یورو ترالسه کولی شئ ( 1قدم).
• که ستاسو د پناهندګۍ درخواست رد شوی وي او تاسو دلته نه د تګ د مودې دننه په خپله خوښه وطن ته د ستنېدو پرېکړه وکړئ ،نو تاسو  800یورو ترالسه کولی شئ (2م قدم).

دا ددې هیوادونو د اتباعو لپاره تطبیق کوي :افغانستان ،مرص ،الجزایر ،ایتوپیا ،بنګله دیش ،بینین ،بورکینا فاسو ،چین ،کوټ دي ایوور (ایلفن بین کوسته) ،د کانګو دموکراتیک جمهوریت،
ایریرتیا ،ګامبیا ،غانا ،ګیني ،ګیني-بیساو ،هند ،عراق ،ایران ،کامرون ،کینیا ،لبنان ،لیبیا ،مايل ،مراکش ،منګولیا ،نیجر ،نایجریا ،پاکستان ،د فلسطین خپلواکې سیمې ،سینیګال ،سیرا لیون،
صومالیه ،رسیالنکا ،سوډان ،سوریه ،تاجکستان ،توګو ،تونیزیا او ویتنام.
د ارمینیا ،اذربایجان ،جورجیا ،فدرايل روسیې ،ترکیې ،اوکراین هیوادونو اتباعو باید خپل د پناهندګۍ درخواستونه د  01.12.2017څخه مخکې راجسرت کړي وي او باید د اړوندې ویزې د
ازادۍ (جورجیا /28.03.2017اوکراین  )11.06.2017څخه مخکې دلته رارسېديل وي.
• که تاسو د المان د قانون له مخې تحفظ ترالسه کړی وي او خپل اصلي وطن ته بېرته ستنېږئ ،نو تاسو  800یورو ترالسه کولی شئ (س قدم) .اشاره :س قدم د ریاګ  REAGپه چوکاټ کې د ټولو هیوادونو
د اتباعو لپاره تطبیق کوي.
• د  12کلونو نه کم عمر واال ماشومان هم هر یو مرسته ترالسه کوي.
• که تاسو د البانیا یا سربیا څخه یاست او تاسو لږ تر لږه دوه کاله په المان کې تحمل شوي یاست (اوږدمهاله تحمل) ،نو تاسو البانیا یا سربیا ته د بېرته ستنېدو په صورت کې د  500یورو یو ځلي مالي
مرسته او همداراز ،د ضرورت له مخې ،په ټولنه کې د بیا ادغام مرسته د الندې نوعو په بڼه ترالسه کولی شئ (د قدم):
> فامیلونو لپاره تر  2.000یورو پورې او تنها نفر لپاره تر  1.000یورو پورې د ژوند کولو مصارف> فامیلونو لپاره تر  3.000یورو پورې او تنها نفر لپاره تر  1.500یورو پورې طبي مصارف• که تاسو د فامیل د څلورو نه زیاتو غړو سره په شریکه ددې ځای نه ځئ ،نو تاسو د فامیل لپاره اضافي  500یورو ترالسه کولی شئ (فامیلي مرسته).

تاسو  StarthilfePlusلپاره څنګه درخواست ورکولی شئ؟
کله چې تاسو په خپله خوښه وطن ته د تللو پرېکړه وکړئ ،نو د خپل مشورې د مقام سره شریک د  REAG/GARPپروګرام او  StarthilfePlusله الرې د مرستې لپاره درخواست ورکړئ .تاسو سره نږدې
وطن ته د ستنېدو د مشورې مرکز تاسو په دې ادرس موندلی شئwww.ReturningfromGermany.de/ps/centres :
په خپله خوښه وطن ته د ستنېدو په صورت کې الزمي ده چې تاسو السلیک وکړئ چې تاسو د پناهندګۍ درخواست بېرته اخلئ او د حقوقي وسایلو څخه الس اخلئ.

تاسو به د -StarthilfePlusمرسته کله تراسه کوئ؟
کله چې ستاسو د -StarthilfePlusدرخواست منظور شي ،نو ورپسې پیسې تادیه کېږي
• د  1قدم او  2قدم لپاره په دوو قسطونو کې .لومړی نیمايي تاسو ستاسو د عادي -GARPپیل مرستې سره یو ځای له هوايي ډګر څخه په وتلو سره ترالسه کوئ .دویمه نیمه برخه یې تاسو خپل اصلي وطن
کې د آيي او ایم لخوا د شپږو نه نیولې تر اتو میاشتو پورې وروسته ترالسه کوئ.
• په س قدم کې یو قسط هوايي ډګر کې ستاسو د وتلو پر مهال
• په د قدم کې یو قسط د آيي او ایم لخوا ستاسو په اصلي وطن کې .په ټولنه کې د بیا ادغام مرسته باندې تاسو آيي او ایم سره په خپل اصلي وطن کې ترتیب او توافق جوړ کړئ.

ال زیات معلومات چیرته ترالسه کولی شئ؟
تاسو سره نږدې وطن ته د بېرته ستنېدو د یو مرکز څخه انفرادي مشوره واخلئ .ال زیات معلومات تاسو په دې لینک ترالسه کولی شئ
www.ReturningfromGermany.de/ps/programmes/starthilfe-plus
په خپله خوښه وطن ته د ستنېدو په صورت کې تاسو د مرستې قانوني ادعا نلرئ.
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