
مرسته StarthilfePlus – د موخې هیواد کې د بیرته یوځای کیدلو لپاره 
بشپړونکی مالتړ

له REAG/GARP سره په خپله خوښه بیرته ستنیدنه

له REAG/GARP سره په خپله خوښه پر بیرته ستنیدنې برسیره تاسې کوالی شئ د بیرته یوځای کیدلو یوې مرستې ته هم غوښتنه ورکړئ.

A: د موخې هیواد کې مالي مالتړ )2. د پیل مرسته(

• د REAG/GARP پر خدماتو برسیره، تاسې کوالی شئ یو بل مالي مالتړ السته راوړئ: د یوه کس په توګه یووازې د 1000 یورو تر کچې او کورنۍ د 2000 یورو تر کچې. 
• د IOM-Mission له آلمان څخه د موخې هیواد ته له شپږ تر اتو میاشتو له بیرته ستنیدنې وروسته، د پیل دویمه مرسته تادیه کوي. 

B: د استوګنې لپاره د بیرته یوځای کیدلو مالتړ

د موخې دغو هیوادونو ته په خپله خوښه بیرته ستنیدنه: ارمنستان )د 30.09.2019 متدید(، آزبایجان، ایران، لبنان، تاجکستان، ترکیه

• د REAG/GARP پرخدماتو برسیره تاسې کوالی شئ د یوه کس په توګه د 1000 یورو تر کچې او کورنۍ د 3000 یورو تر کچې مالي خدمات السته راوړئ.

• له دغو مالي خدماتو سره د لګښتونو پوښښ امکان د بیلګې په توګه: اجاره، د پخلنځي او/یا حمام لپاره د لومړنیو تجهیزاتو د جوړولو او نوي کول شتون لري.
• په خپله خوښه له بیرته ستنیدنې وروسته د څلورو اونیو په ترڅ کې د ټیلفون یا ایمیل له الرې د موخې په هیواد کې د IOM-Mission سره ځان ثبت کړئ، ترڅو د سم مالتړ او نورو 

ګامونو په هکله موافقه وشي.

C. د اوږدې مودې اقامت کسانو لپاره د بیرته یوځای کیدلو مالتړ

دغو الندې هیوادونو ته په خپله خوښه بیرته ستنیدنه: آلبانیا، بوسني او هیرزیګوین، شاميل مقدونیه، مونتې نیګرو، رصبستان؛ د 01.07.2019  پردې برسیره د ګرجستان، مولداوي. یووازې 
د هغو کسانو لپاره چې لږترلږه په آملان کې د دوو کالو لپاره اوسیديل وي.

• تاسې د IOM-Mission لخوا د خپلې موخې په هیواد کې د 500 یورو تر کچې مالي مرسته د هر کس لپاره یووازې د یوه ځل لپاره السته راوړای شئ.
• پردې برسیره، تاسې کوالی شئ پدغو الندې مواردو کې مناسبه او اړینه مالي مرسته السته راوړئ:

-< د کور لګښت د یووازې کسانو لپاره تر 1000 یورو د کورنۍ لپاره تر 2000 یورو
-< دطبابت لګښت د یووازې کسانو لپاره تر 1500 یورو د کورنۍ لپاره تر 3000 یورو

• په خپله خوښه له بیرته ستنیدنې وروسته د څلورو اونیو په ترڅ کې د ټیلفون یا ایمیل له الرې د موخې په هیواد کې له IOM-Mission سره ځان ثبت کړئ، ترڅو د سم مالتړ او نورو 
ګامونو په هکله موافقه وشي. 

څرنګه کوالی شئ د بیرته یوځای کیدلو 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 غوښتنلیلک بیرته واخلئ او له قانوني حقوقو تیر شئ. د بیرته ستنیدلو نږدې غوښتنې پایګاه کوالی شئ پدې ویب پاڼه کې پیدا کړئ: 
www.ReturningfromGermany.de/ps/centres

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: جوالی 2019

دغو هیوادونو ته په خپله خوښه بیرته ستنیدنه: افغانستان، مرص، الجزایر، ایتوپیا، بنگالدیش، بنین، بورکینافاسو، چین، د عاج ساحل، د کانگو دموکراتیک جمهوریت، ایریرتیا، گامبیا، غنا، 
گینې، گینې بیساو، هند، عراق، کامرون، کینیا، مالیزیا، مراکش، مغولستان، نیجر، نایجریه، پاکستان، د روسیې فیدراسیون، سینیگال، سیرالیون، زیمبابوې، رسیالنکا، سودان، توگو، تونس 

ویتنام.

Paschtu/Pashto 
Informationen zur

Reintegrationsunterstützung


