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Informationen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

معلوماتی برای پناهجویان

بازگشت داوطلبانه

اگر تقاضای پناهندگی ش= رد شود چه اتفاقی ی افتد؟

به شV اطالع داده می شود که تقاضای پناهندگی تان رد شده است و مهلتی به شV داده خواهد شد که تا آن زمان باید کشور را ترک Pایید. این مهلت به طور معمول 30 روز است. اگر درخواست پناهندگی 

به علت „نداشh دلیل موجه” رد شود، مهلت یک هفته خواهد بود. اگر شV کشور را داوطلبانه ترک نکنید، می توانند به اجبار شV را به کشور خودتان برگردانند (اخراج). شV باید هزینه های اخراج را 

خودتان پرداخت کنید و اجازه ورود به آملان یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را برای چندین سال نخواهید داشت (ممنوعیت ورود). بدون اسناد مهاجرت Pی توانید در آملان nانید: هر لحظه پولیس می تواند 

شV را دستگیر کرده و به کشورتان بازگرداند.

انتخاب بازگشت داوطلبانه و دریافت کمک از مقامات آملانی

اگر پول الزم برای خروج از کشور را نداشته باشید، می توانید از طریق برنامه بازگشت REAG / GARP درخواست کمک Pایید. REAG / GARP مخفف« برنامه جذب مجدد و مهاجرت برای پناهجویان 

در آملان/برنامه بازگشت با کمک دولت» است. این کمک هزینه مالی به شV کمک خواهد کرد خودتان برای بازگشت به کشورتان اقدام کرده و به دقت برای بازگشت آماده شوید. خروج شV سازماندهی  

سازماندهی خواهد شد و هزینه های سفر پوشش داده می شود. حVیت های مالی اضافی نیز برای مثال به شکل کمک های مالی و یا حVیت مالی سفر موجود است. همچنین برای کسانیکه اقدام به 

بازگشت داوطلبانه به کشورهای انتخاب شده Pایند کمک بیشرتی ارائه می شود تا به آنها در یک رشوع جدید در آنجا کمک کند، مواردی مثل کمک در پیدا کردن کار یا تامین مسکن. در مورد گزینه های 

مختلف می توان می توان در یک جلسه شخصی بازگشت صحبت کرد.

استفاده از مشاوره رایگان ارائه شده در اینجا در مورد بازگشت به وطن

 

اگر عالقه مند به بازگشت داوطلبانه به کشور خود هستید، می  توانید هر گونه سوال محرمانه خود را از مشاوران بازگشت به وطن بپرسید. مشاوران 

بازگشت به وطن به شV کمک خواهند کرد برای خروج آماده شده و برای کمک هزینه REAG / GARP و هر نوع کمک موجود برای افرادی که به طور 

داوطلبانه به وطن بر می گردند درخواست دهید. همچنین اگر اسناد مسافرتی معترب نداشته باشید، برای دریافت پاسپورت جایگزین به شV کمک می شود. 

در طول جلسه مشاوره می توان از یک مرتجم استفاده Pود تا اطمینان حاصل شود که شV همه چیز را متوجه می شوید. همچنین می توانید کسی را با خود 

به مرکز مشاوره بازگشت به وطن بیاورید تا برای شV ترجمه کند.

همچنین در حالیکه تقاضای پناهندگی شV هنوز در حال رسیدگی است نیز می توانید از مشاوره مشاوران بازگشت به وطن استفاده کنید. این امر بر 

تصمیم نهایی پناهندگی تاثیر bی گذارد.

اگر روند پناهندگی هنوز کامل نشده باشد نیز امکان بازگشت داوطلبانه وجود دارد. در این صورت، باید تقاضای پناهندگی خود را قبل از ترک کشور لغو 

کنید. پس از اینکه تقاضای خود را لغو کردید، مدارک سفر شV توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (BAMF) به اداره ثبت اتباع خارجی که مسئول 

امور شVست (دفرتی که به شV اجازه اقامت موقت داد) ارسال می شود و می توانید از آنجا مدارک را تحویل بگیرید.

اگر به انرتنت دسرتسی دارید، می توانید معلومات بیشرتی در مورد بازگشت داوطلبانه در سایت های زیر به دست آورید: 

www.ReturningfromGermany.de/en

آدرس مرکز مشاوره بازگشت به وطن در ذیل ذکر شده است:
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StarthilfePlus: کمِک مالِی در صورت برگشت اختیاری
بر اساس برنامه REAG/GARP، میتوانید بمنظور دریافت کمک مالی بیشتر، از برنامه اکمالی StarthilfePlus استفاده کنید

کدام افراد می توانند با استفاده از StarthilfePlus یک کمک اضافی مالی کسب کنند؟

1200 یورو بدست بیاورید (مرحلۀ 1).

800 یورو بدست بیاورید (مرحلۀ 2).

800 یورو به دست بیاورید (مرحلۀ S). تذکر: مرحلۀ S برای عموم شهروندان کشورهای برابر به 

REAG اعتبار دارد.

12 سالگی، نیمۀ کمک را دریافت میکنند.

:(D مرحلۀ) 500 یورو و همچنان کمک برای ادغام دوباره در میهن تان، با توجه به نیاز به شکل مساعدت های غیرنقدی دریابید

-> برای مخارج زنده گی، تا 2000 یورو برای خانواده ها و مبلغ 1000 یورو برای افراد تنها.

-> مخارج طبی، تا مبلغ 3000 یورو برای خانواده ها و مبلغ 1500 یورو برای افراد تنها.

500 یوروی اضافی دریافت کنید. (حمایت خانواده).

چطور می توانید برای دریافت کمک StarthilfePlus درخواست بدهید؟

اگر تصمیم برای برگشت اختیاری گرفته اید، با ادارۀ مشاورتی خود درخواست برای دریافِت مساعدت زیر برنامۀ REAG/GARP کمک StarthilfePlus  بدهید. نزدیکترین ادارۀ برگشت کننده گان را می توانید 

www.ReturningfromGermany.de/en/centres :از آدرس آتی بدست بیاورید

در صورت ترک اختیاری شما باید امضاء کنید که درخواست پناهنده گی تان را پس می گیرید و از امکانات حقوقی منصرف می شوید.

 شما چه وقت می توانید کمک StarthilfePlus را دریافت کنید؟

در صورتیکه در خواست شما برای دریافت کمک StarthilfePlus  تایید شود، پرداخت آن به شما به نحو ذیل انجام میگیرد:

1 و 2 در دو قسط. قسط اول را یکجا با GARP کمِک مالی مازاد برای یک آغاز نو در هنگام خروج در میدان هوایی و قسط دوم آنرا 6 الی 8 ماه بعد از طریق IOM در میهن تان دریافت 

S در یک قسط، حین خروج در میدان هوایی.

D در یک قسط توسط IOM در میهن تان. دریافت کمک ادغام مجدد فردی را با IOM در میهن تان تنظیم کنید.

ازکجا اطالعات بیشتر بدست می آورید؟

بگذارید در یکی از مراجع مشورتی برای برگشت در نزدیکی تان، به شما مشوره بدهند. اطالعات بیشتر را از آدرس آتی درمییابید.

www.ReturningfromGermany.de/en/programmes/starthilfe-plus

شما برای برگشت اختیاری تان حق قانونِی مطالبۀ حمایت مالی را ندارید.

حالت: از جنوری 2018

این امر برای شهروندان کشورهای آتی اعتبار دارد: افغانستان، مرص، الجریا، حبشه، بنگله دیش، بنین، بورکینافازو، چین، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کانگو، اریرته، گامبیا، گانا، گینه، 

گینه بیسائو، هند، عراق، ایران، کامرون، کنیا، لبنان، مالی، مراکش، منگولیا، نیجر، نیجریه، پاکستان، رسزمینهای فلسطیی، سنگال، سیرالئون، سومالی، رسی النکا، سودان، سوریه، تاجکستان، 

توگو، تونیس و ویتنام.
شهروندان کشورهای ارمنستان، آزربایجان، گرجستان، فدراسیون روسیه، ترکیه و اوکراین باید خود را پیش از تاریخ 2017/12/1 برای روند پناهجویی ثبت نام کرده باشند و پیش از تعمیم آزادی ویزا در 

آملان وارد شده باشند (گرجستان 2017/3/28 و اوکراین 2017/6/11).       

Dari

Informationen zu StarthilfePlus
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- Information for Bangladeshi nationals - 

For those, that stayed in Germany for at least 6 months the reintegration program ERIN (European 

Reintegration Network) helps you to find a job, create your own business or pays for other assistance 

for social and economic reintegration in Bangladesh. 

 

What kind of assistance can you receive through ERIN? 

 

Reintegration assistance includes, i. a.: 

· arrival service, 

· vocational skill-building schemes, help with looking for a job, 

· support in setting up a business and 

· advice and support with official, medical and charitable institutions. 

 

The service-provider largely provides the support in the form of benefits in kind (no direct payments). 

 

· Voluntary return, single person:  up to 2.000,- Euro 

· Voluntary return within the family: up to 3.300,- Euro 

· Vulnerability: + 500,- Euro 

· Forced return:  up to 1.000,- Euro. 

Vulnerability criteria: people aged 60 and over, unaccompanied minors (<18 years), people with a 
disability, pregnant women, people with particular medical needs, single parents with minors and 
victims of torture, rape or other forms of severe psychological, physical or sexual violence. 

There is no legal entitlement to funding via this program. 

Can you benefit from the program? 

The same conditions as for the REAG/GARP program apply to ERIN. 

 

Where do you need to go? 

The same authorities or NGOs as mentioned for the REAG/GARP program assist you in applying for 

ERIN reintegration assistance.  

 

 

 

 
 
 
 

     

                               

For further information 

http://www.bamf.de/EN/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html  


