
REAG/GARP بازگشت داوطلبانه با
برنامه ایالتی-فدرال جهت حمایت مالی و سازماندهی خروج داوطلبانه

به عنوان یک پناهجوی نیازمند از یک کشور ثالث، می توانید حمایت ذیل را دریافت کنید:

•  امکان تقبل هزینه های سفر شما وجود دارد، و خروج شما می تواند سازماندهی شود.

• شما می توانید یک کمک هزینه سفر دریافت کنید: بزرگساالن و افراد زیر سن قانونی بدون همراه به مبلغ 200 یورو، کودکان زیر 18 سال 100 یورو.

• چنانچه یکی از ملیت های ذیل را دارید، شما میتوانیدعالوه بر این یک کمک شروع دریافت کنید.
این در خصوص بزرگساالن و افراد زیر سن قانونی بدون همراه، شامل 1000 یورو می باشد، و در کودکان زیر 18 سال 500 یورو. به ازاء هر خانواده می توانید حداکثر 3500 یورو دریافت 

کنید.کمک شروع به طور معمول به هنگام خروج شما در فرودگاه پرداخت می گردد.

افغانستان، مرص، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، اتیوپی، بنگالدش، بنین، بورکینافاسو، چین، ساحل عاج )کوتا دویوور(، جمهوری دموکراتیک کنگو، اریرته، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو، 
هند، عراق، ایران، کامرون، کنیا، لبنان، لیبی، مالزی، مراکش، مغولستان، نیجر، نیجریه، پاکستان، مناطق خودگردان فلسطین، فدراسیون روسیه، سنگال، سیرالئون، زیمبابوه، سومالی، 

رسیالنکا، سودان، سوریه، تاجیکستان، توگو، تونس، ترکیه و ویتنام.
 افراد نیازمند حامیت تکمیلی مستقل از تابعیت خود، کمک رشوع دریافت می کنند.

چنانچه درخواست خود برای خروج داوطلبانه حمایت شده را حداکثر دو ماه پس از تعیین تکلیف درخواست پناهندگی خود ارائه دهید، امکان پرداخت یک بار اضافه پرداخت به مبلغ 
500 یورو برای هر خانواده یا خروج انفرادی از آلمان وجود دارد.

چگونه می توانید برای REAG/GARP درخواست دهید؟

چنانچه تصمیم به خروج داوطلبانه گرفته اید، نزد پایگاه درخواست بازگشت خود، برای حمایت از طریق برنامه REAG/GARP درخواست ارائه دهید. در خروج داوطلبانه باید امضاء کنید 
که درخواست پناهندگی خود را پس می گیرید و از حقوق قانونی صرفه نظر می کنید. نزدیکترین پایگاه درخواست بازگشت را می توانید در وب سایت ذیل بیابید:

www.ReturningfromGermany.de/fa/centres 

اطالعات بیشتر را از کجا می توانید کسب کنید؟

در پایگاه درخواست بازگشت در نزدیکی خود می توانید شخصا مشاوره دریافت کنید. اطالعات بیشتر را می توانید در این وب سایت بیابید:
www.ReturningfromGermany.de/fa/programmes 

هیچ ادعای قانونی نسبت به حمایت در بازگشت داوطلبانه وجود ندارد.

تاریخ: ژانویه 2020

   

نکته: افراد داریا تابعیت آبانی، بوسنی و هرزگوین، گرجستان، کزوو، مقدونیه شاملی، مونتنگرو، رصیستان، مولداوی و اوکراین می توانند به عنوان افراد بزرگسال یک کمک هزینه سفر تا 
سقف 50 یورو و به عنوان کودک زیر 18 سال تا سقف 25 یورو دریافت کنند.
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