
StarthilfePlus - دعم إعادة اإلدماج التكميلي في بلد المقصد
REAG/GARP عند العودة الطوعية ببرنامج

إضافًة للعودة الطوعية عن طريق REAG/GARP، يمكنكم تقديم طلب للحصول على إحدى معونات إعادة اإلدماج التالية

A: الدعم المالي في بلد المقصد )2. المعونة المبدئية(

عند العودة الطوعية ألحد بالد املقصد التالية: أفغانستان، أو مرص، أو الجزائر، أو إثيوبيا، أو بنجالديش، أو بنني، أو بوركينا فاسو، أو الصني، أو كوت ديفوار )ساحل العاج(، أو جمهورية 

الكونغو الدميقراطية، أو إريرتيا، أو غامبيا، أو غانا، أو غينيا، أو غينيا بيساو، أو الهند، أو العراق، أو الكامريون، أو كينيا، أو مايل، أو املغرب، أو منغوليا، أو النيجر، أو نيجرييا، أو باكستان، أو 

االتحاد الرويس، أو السنغال، أو سرياليون، أو زميبابوي، أو رسيالنكا، أو السودان، أو توغو، أو تونس، أو فيتنام.

• يمكنكم -استكماًل إلسهامات برنامج REAG/GARP- الحصول على دعم مالي آخر يُقّدر بـ 1000 يورو للفرد و2000 يورو لألسرة.
• تدفع بعثة منظمة الهجرة العالمية IOM المعونة المبدئية الثانية في بلد المقصد خالل مدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر من المغادرة الطوعية من ألمانيا.

B: دعم إعادة اإلدماج في نطاق السكن
• إذا كنتم قد حصلتم وفقا للقانون األلماني على حماية وعدتم إلى بلدكم األصلي، فإن بإمكانكم عندها الحصول على 800 يورو )الدرجة S(. إرشاد: الدرجة S تسري لكافة الجنسيات في 

.)REAG( وأذربيجان، وإيران، ولبنان، وطاجيستان، وتركياإطار برنامج إعادة اإلدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا ،)عند العودة الطوعية ألحد بالد املقصد التالية: أرمينيا )ممتدة حتى 30.09.2019

• باإلضافة إلى مساهمات برنامج REAG/GARP يمكنكم الحصول على مساعدات تصل إلى 1000 يورو للفرد و3000 يورو لألسرة في صورة مساهمات عينية.
• يمكن تسديد بعض النفقات من تلك المساهمات العينية كاإليجار، وأعمال البناء والترميم، واألدوات األساسية للمطبخ و/أو الحمام.

• يرجى التواصل مع بعثة منظمة الهجرة العالمية في بلد المقصد في غضون أربعة أسابيع من المغادرة الطوعية سواء هاتفيًا أو من خالل البريد اإللكتروني للتصويت على شكل الدعم 
المطلوب وباقي اإلجراءات .

C: دعم إعادة اإلدماج للمهاجرين القدامى

عند العودة الطوعية ألحد بالد املقصد التالية: ألبانيا، أو البوسنة والهرسك، أو شامل مقدونيا، أو الجبل األسود، أو رصبيا، ابتداًء من 01.07.2019 وكذلك جورجيا ومولدوفا. يرسي ذلك عىل 

األشخاص الذين تجاوزت مدة إقامتهم يف أملانيا عامني عىل األقل.

ر تلك المعونة بـ 500 يورو للفرد.مالي يدفع مرة واحدة يعادل 500 يورو  • حيث يحصل هؤلء األشخاص على معونة مالية لمرة واحدة من بعثة منظمة الهجرة العالمية في بلد المقصد وتُقدَّ
وعلى دعم إلعادة كما يمكنكم الحصول علىمساهمات عينية ضرورية مناسبة في أحد االحتياجات التالية:

-< نفقات السكن حتى 1000 يورو لألفراد و2000 يورو للعائالت
-< النفقات الطبية تصل لـ 1500 يورو لألفراد و 3000 يورو للعائالت

• يرجى التواصل مع منظمة الهجرة العالمية في بلد المقصد في غضون أربعة أسابيع بعد العودة سواء هاتفيًا أو من خالل البريد اإللكتروني للتصويت حول شكل ثابت للدعم وباقي 
اإلجراءات.

كيف يمكنكم التقدم بطلب للحصول على دعم إعادة اإلدماج؟
إذا قررتم المغادرة الطوعية من ألمانيا، قدموا طلبًا لدى أحد مكاتب استشارات العودة للحصول على دعم إعادة اإلدماج المتضمن في طلب برنامج REAG/ GARP. يجب عليكم عند 

المغادرة الطوعية توقيع إقرار بأنكم تسحبون طلب اللجوء ومتنازلون عن اإلجراءات القانونية. يمكنكم العثور على أقرب مكتب الستشارات العودة باالستعانة بالموقع التالي:
www.ReturningfromGermany.de/ar/centres 

                                                                                                                   

كيف يمكن الحصول على المزيد من المعلومات؟
www.ReturningfromGermany.de/ar/programmes ال تترددوا في استشارة أقرب مكتب لتقديم استشارات العودة شخصيًا. للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة

ليس لك الحق القانوني في المطالبة بالدعم عند المغادرة الطوعية.
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