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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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REAG/GARP Program 2018  

 
 Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany (REAG) 

Government Assisted Repatriation Program (GARP) 

 
Project �Nationwide Financial Assistance to Voluntary Returnees� 

 
Fact sheet  

                 
A. General Information   

 
The return assistance and start-up program REAG/GARP is a humanitarian assistance program. It supports volun-
tary return and third country migration, offers start-ups and is a steering instrument for migration movements.  

The program is administered by IOM on behalf of the Federal Government and the Federal States. It is implement-
ed in cooperation with local and regional authorities, voluntary welfare organizations, specialized NGOs and the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 

The program supports the orderly preparation and implementation of voluntary return and third country migration. 
Prerequisite is that neither the departing person him/herself nor any other person or agency responsible for his/her 
support can provide the necessary financial support. Any costs incurred during preparation for the departure (e.g. 
fees for passports or visas, trips to the airport or to consular interviews) must be borne by the responsible social 
welfare office or any other responsible authority or NGO. In the event of a third country migration, the correspond-
ing visas have to be present. 

REAG/GARP benefits are linked to nationality, not to the destination country. 

B1.   Return assistance (travel expenses and travel allowance) 

 
The following types of assistance are granted: 

· payment of transportation costs (by plane, train or bus) 

· petrol allowance: � 250 per car 

· travel assistance: � 200 per adult/youth and � 100 per child under 12 years of age 
 

Nationals of EU member states cannot participate in the REAG/GARP program. Third-country nationals wishing to 
leave/return to an EU member state are also excluded. 
 
No travel assistance is granted to nationals of European third countries, who are permitted to enter the German 
federal territory without a visa (e.g. FYR of Macedonia, Montenegro, Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
Republic of Albania, Republic of Moldova, Kosovo (Resolution 1244/99 of the UN Security Council), Georgia (if en-
try after March 27, 2017) as well as Ukraine (if entry after June 10, 2017). Here, only travel costs will be granted. 
 
Victims of trafficking and/or forced prostitution are exempted from these regulations of exclusion. 
  

B2.    Start-up aid  
 

In addition to the return assistance, the following start-up aid is provided: 
 

Group 1  � 500 per adult/youth and � 250 per child under the age of 12 for nationals of the following countries: 
 
Afghanistan, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan 
 
Group 2 � 300 per adult/youth and � 150 per child under the age of 12 for nationals of the following countries: 
 

Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, China, Ivory Coast, DR Congo, Egypt, 
Georgia (only if entry into Germany before March 28, 2017), Guinea, Guinea-Bissau, India, Kenya, Lebanon, Libya, 
Mali, Morocco, Mongolia, Niger, Palestinian territories, Russian Federation, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri 
Lanka, Sudan, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine (only if entry into Germany before June 11, 2017), 
Vietnam. 
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Georgian and Ukrainian citizens do not get any start-up cash, if they entered German federal territory after the visa 
liberalization.  
 
Special arrangements for the start-up-aid: For group 1, a maximum amount of � 1.500 can be granted to families 

holding an incontestable decision according to §29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG (German asylum procedure act), a so called 
�Dublin case� at the time of applying for REAG/GARP assistance. For Group 2, the maximum amount is � 900 ac-
cordingly. 

 
C. Applications 

 
Applications can only be submitted through one of the local or regional authorities (e.g. social welfare  
offices, aliens´ affairs offices), voluntary welfare agencies, specialized NGOs or the UNHCR. 
 

D. Eligibility and Prerequisites   

 
The following target groups are eligible to receive assistance: 

· persons that are eligible under § 1 of the �Asylbewerberleistungsgesetz� act (the German asylum seekers� 
benefit act);  

· recognized refugees; 

· other foreigners who have been granted a right to sojourn for humanitarian or political reasons, or on grounds 
of public international law; 

· victims of trafficking and/or forced prostitution, including citizens from EU member states 
 
In case of a so-called �Dublin procedure� (transfer to another EU member state), there is no entitlement to 
receive REAG/GARP assistance. 
 

Upon departure, all returnees/third country migrants must at least be in possession of a border crossing certificate 
as well as valid travel documents. For certain countries of destination, an EU-Laissez-Passer can be issued. 
 
By signing the application, the applying persons confirm that  
 

� they intend to return voluntarily to their home country or migrate to a third country. They have to waive 
their right to appeal or remedy and also abandon their sojourn status if required. There should be no indi-
cations for a permanent return to the Federal Republic of Germany. 
  

� that all benefits received will be reimbursed if the stay is not only temporarily transferred back to the area 
of application of the Residence Act of the Federal Republic of Germany or if the departure is not com-
menced. 
 

Any cancellation costs incurred are to be reimbursed by the persons concerned. This does not apply if the applicant 
is not responsible for the circumstances that led to the planned departure. 

 
      There is no legal claim for assistance. 
 
E. Visas for migration to third countries 

 
In order to obtain information on the existing possibilities, foreigners who seek admission to and permanent resi-
dence in a third country, should first consult an information or counselling centre for emigrants and people working 
abroad (e.g. Raphaelswerk, Diakonisches Werk, DRK). Directories of these counselling centres can be found here:  
 
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Auswande
rer_und_Auslandstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node 
 
Applications for subsidized travel to third countries can only be processed by IOM, if the foreigner is in 
possession of a visa for a permanent residence for a minimum of one year in the respective country. 

 
F. Further Information 

 
Further information on the program may be obtained from all social welfare or aliens' affairs offices in any German 
city or district, from voluntary welfare organizations, specialized NGOs or directly from IOM Nuremberg (in German 
or English) and are also available here: http://germany.iom.int/  
 
Additional information on the topic of return can be found here: www.returningfromgermany.de  

 
G. Special Migrants Assistance Program (SMAP) (only outgoing flight) 

 
For persons not eligible under the program, IOM can arrange flights and offer special fares within SMAP 
(special migrants assistance program). This especially applies to emigrants to the U.S., Canada or Australia. Flight 
costs have to be covered either by the migrants themselves prior to the departure or they have to be provided by 
another entity (e.g. a welfare office or NGO). 

 



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
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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  


