
له REAG/GARP په خپله خوښه بیرته ستنیدنه 
د مالي مالتړ او په خپله خوښه د بیرته ستنیدلو تنظیم لپاره ایالتي پروګرام

د یوه اړمن پناغوښتونکي په توګه له یوه دریمګړي هیواد څخه کوالی شئ الندې مالتړ السته راوړئ: 

• ستاسي د سفر د لګښتونو پرغاړه اخیستل شتون لري، او ستاسي بیرته ستنیدنه کیدای شي تنظیم شي. 

• تاسې کوالی شئ د سفر یو لګښت السته راوړئ: د بالغو کسانو لپاره د 200 یورو تر کچې، کوچنیان چې تر 18 کم عمر لري 100 یورو.

• که د دغو یو میلیت لری، تاسې کوالی شئ پردې برسیره د پیل یوه مرسته هم السته راوړئ.
دا مرسته د بالغو او تر قانوني سن کم له ملګري پرته کسانو لپاره 1000 یورو ده او تر 18 کم عمره کوچنیانو لپاره 500 یورو ده. د هرې کورنۍ لپاره کوالی شئ تر لوړې کچې 3500 یورو 

السته راوړئ.
د پیل مرسته معموالً د بیرته ستنیدنې په وخت په هوايي ډګر کې تاسې ته تادیه کیږي.

افغانستان، مرص، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، ایتوپیا، بنگالدیش، بنین، بورکینافاسو، چین، دعاج ساحل )کوتا دویوور(، د کانګو دموکراتیک جمهوریت، ایریرتیا، گامبیا، غنا، گینې، گینې 
بیساو، هند، عراق، ایران، کامرون، کینیا، لبنان، لیبیا، مالیزیا، مراکش، مغولستان، نیجر، نایجریه، پاکستان، د فلسطین سیمې، د روسیې فیدراسیون، سینیگال، سیرالیون، زیمبابوې، سومايل، 

رسیالنکا، سودان، سوریه، تاجکستان، توگو، تونس، ترکیه او ویتنام. اړمن کسان له تابعیت پرته بشپړونکی مالتړ د پیل مالتړ السته راوړي.
ګرجستاين اتباع )د 30.06.2017 نیټې پورې محدود( او اوکرایني اتباع کوالی يش یووازې آملان ته د راتلو په وخت کې د ویزې تر آزادولو وړاندې )ګرجستان د 28.03.2017/اوکراین د 

11.06.2017( د پیل مرستې لپاره دې غوښتنلیک ورکړي.

که د خپلې پناغوښتونې اړوند په خپله خوښه د بیرته ستنیدنې خپله غوښتنه لږترلږه دوې میاشتې له پریکړې وروسته وړاندې کړئ، د هرې کورنۍ یا یوه کس لپاره د یوه ځل لپاره د 500 
یورو اضافي تادیې السته راوړلو امکان شتون لري.

څرنګه کوالی شئ د REAG/GARP لپاره غوښتنه وړاندې کړئ؟
که د بیرته ستنیدلو پریکړه مو نیولې وي، د بیرته ستنیدنې خپلې پایګاه سره د REAG/GARP مالتړ پروګرام له الرې غوښتنه وړاندې کړئ.

په خپله خوښه بیرته ستنیدلو کې السلیک وکړئ ترڅو د پناغوښتنې خپل خوښتنلیلک بیرته واخلئ او له قانوني حقوقو تیر شئ.
www.ReturningfromGermany.de/ps/centres :د بیرته ستنیدلو نږدې غوښتنې پایګاه کوالی شئ پدې ویب پاڼه کې پیدا کړئ

نور مالومات کوالی شئ له کومه ځایه السته راوړئ؟
تاسې ته نږدې د بیرته ستنیدلو غوښتنې په پایګاه کې شخصي مشوره السته راوړئ. نور مالومات کوالی شئ پدې ویب پاڼه کې السته راوړئ: 

www.ReturningfromGermany.de/ps/programmes

په خپله خوښه بیرته ستنیدنه کې د مالتړ لپاره هیڅ قانوني ادعا شتون نه لري.

نیټه: د 2019 مې

یاداښت: هغه کسان چې د آلبانیې، بوسني او هیرزیګوین، ګرجستان )د 27.03.2017 له راتلو وروسته (، کوزوو، شاميل مقدونیې، مونتینګرو، رصبستان، مولداوي او اوکراین )د 
10.06.2017 له راتلو وروسته( تابعیت لري، کوالی يش د بالغو کسان په توګه د 50 یورو او کوچنیان چې تر 18 کم عمر لري د 25 یورو تر کچې د سفر یو لګښت السته راوړي.
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https://www.returningfromgermany.de/ps/centres
https://www.returningfromgermany.de/ps/programmes/starthilfe-plus

