 :StarthilfePlusیارمەتی ماددی لە کاتی گەڕانەوە بە خواستی
خۆت
لەسەر بنەمای Rلەگەڵ  Sدەتوانیت یارمەتیەکی ماددی زیاتر وەربگریت پرۆگرامی

کێ دەتوانێت لەگەڵ  StarthilfePlusیارمەتیەکی زیادە وەربگرێت؟

Sorani
Informationen zu StarthilfePlus

• ئەگەر پێش بڕیاردانی کۆتایی لەسەر داوای پەناهێندەییەکەت بە سەربەستی وە خواست خۆت داوای گەڕانەوە پێشکەش بکەیت ،ئەوە  1200ئۆیرۆ وەردەگریت (پلەی .)1
• ئەگەر داوای پەناهێندەییکەت ڕەتکرایەوە وە تۆش لەهەمان مۆڵەتی تەرخانکراو بۆ گەڕانەوەت بڕیاری سەربەستی خۆتدا بگەڕێیتەوە ،ئەوە دەتوانیت  800ئۆیرۆ وەربگریت (پلەی .)2

ئەمە هەموو هاواڵتی ئەم وواڵتانە دەگرێتە خۆی :ئەفغانستان ،مرص ،جزائر ،ئەثیوبیا ،بنغالدیش ،بێنین ،بورکینا فاسو ،چین ،ساحل العاج ،کۆماری کۆنگۆی دیموکراس ،ئەریتیریا ،گامبیا،
غانا ،غینیا ،غینیا بیساو ،هیندستان ،عراق ،ئێران ،کامیرون ،کینیا ،لبنان ،لیبیا ،مالی ،مغرب ،مۆنگۆلیا ،نایجەر ،نایجیریا ،پاکستان ،ناوچەی فەلەستینی سەربەخۆ ،سەنیگال ،سیرالیون ،صومال،
رسیالنکا ،سودان ،سوریا ،طاجکستان ،تۆگۆ ،تونس ،وە ڤیتنام.
هاواڵتی لەم واڵتانەوە ئەرمینیا ،ئازەربایجان ،جورجیا ،روسیای ئیتحادی ،تورکیا ،ئۆکرانیا ،پێویستە پێش  2017.12.01لە کەیسی پەناهێندەیی خۆیان تۆمارکردبێت وە پێش بەرپاکردنی ڤیزە.
( جورجیا  /2017.03.28ئۆکرانیا  )2017.06.11هاتبێتنە ناو وواڵت.
• ئەگەر پاش ئەوەی مافی پەناهێندەییت وەرگرت وە بگەڕێیتەوە بۆ وواڵتی خۆت ئەوە دەتوانیت  800ئۆیرۆ وەربگریت( پلەی ئێس) .تێبینی :پلە ئێس هەموو وواڵتەکان دەگرێتەوە لە چوارچێوەی .REAG
• هەموو منداڵێک لە ژێر  12ساڵیەوە نیوەی ئەم بڕە وەردەگرێت.
• ئەگەر تۆ لە ئەلبانیا یان لە صربیاوە هاتوویت وە بەالی کەمەوە بۆ ماوەی دوو ساڵە لە ئەڵمانیا دەژیت (ماوەی درێژی هێشتنەوە) دەتوانیت لە حاڵەتی گەڕانەوە بۆ ئەلبانیا یان صربیا پشتگیریەکی ماددی
بەبڕی  500ئۆیرۆ وەربگریت وە هەروەها پشتگیری خۆگوونجاندنەوە بەپێی پێویست بە یەکێک لەم شێوانەی خوارەوە (پلەی دی):
> خەرجی نیشتەجێبوون هەتا  2000ئۆیرۆ بۆ خێزان وە هەتا  1000ئۆیرۆ بۆ تاکە کەس> خەرجی پزیشکی هەتا  3000ئۆیرۆ بۆ خێزان وە هەتا  1500ئۆیرۆ بۆ تاکە کەس• ئەگەر تۆ وەک خێزانێک کە زیاتر لە چوار کەس بن پێکەوە سەفەر بکەن دەتوانیت وەک خێزان  500ئۆیرۆی زیاتر وەربگریت (پشتگیری خێزان.

چۆن دەتوانیت داوای یارمەتی  StarthilfePlusبکەیت؟
ئەگەر تۆ بڕیاری گەڕانەوەی سەربەخۆت دا ئەوە پێکەوە لە گەڵ شوێنی ئامۆژگاری داوای یارمەتیەکە بکە لەڕێگای پرۆگرامی  REAG/GARPوە  .StarthilfePlusنزیکترین شوێنی ئامۆژگاری لەم
ئەدرەسەوە دەدۆزیتەوە www.ReturningfromGermany.de/en/centres
لە کاتی گەڕانەوەی سەربەخۆ دەبێت ئەوە ئیمزا بکەیت ،کە تۆ داوای پەناهێندەییەکەت دەکێشیتەوە وە واز لە مافی یاسایی دەهێنیت.

تۆ کەی یارمەتی  StarthilfePlusوەردەگریت؟
ئەگەر داوی  StarthilfePlus-قەبوڵ کرا ،دەست دەکرێت بە پارە دان
• سەبارەت پلە  1وە  2بە دوو قیست .نیوەی یەکەم ئەو کاتە وەردەگریت کە دەگەڕێیتەوە لە فڕۆکەخانە پێکەوە لە گەڵ یارمەتی سەرەتای . GARP-نیوەی دووەهەم شەش هەتا هەشت مانگ دوای
گەڕانەوەت لە ڕێگای ڕێکخراوی کۆچی جیهانی ئای ئۆ ئێم لە وواڵتەکەی خۆت.
• سەبارەت پلە ئێس بە یەك قیست لە کاتی گەڕانەوەت لە فڕۆکەخانە.
• سەبارەت پلە دی بە یەک قیست لە ڕێگای ڕێکخراوی ئای ئۆ ئێم لە وواڵتەکەی خۆت .یارمەتی فەردی بۆ خۆگوونجاندنەوە لە وواڵتەکەی خۆت لەگەڵ ڕێکخراوی ئای ئۆ ئێم دەیبڕێنیتەوە

لە کوێ زانیاری زیاتر وەردەگریت؟
لە ڕێگەی یەکێک لە شوێنی ئامۆژگاریەکانەوە لە نزاک خۆت لە دانیشتنێکی دووقۆڵیدا زانیاری وەربگرە .زانیاری زیاتر لەم ئەدرەسەوە وەربگرە
www.ReturningfromGermany.de/en/programmes/starthilfe-plus
تۆ مافی یاساییت نییە بۆ داواکردنی یارمەتی لە کاتی گەڕانەوەت بە سەربەخۆیی خۆت.
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