
کمک StarthilfePlus – حمایت تکمیلی جهت ادغام مجدد در کشور مقصد
REAG/GARP در بازگشت داوطلبانه با

عالوه بر بازگشت داوطلبانه با REAG/GARP می توانید یکی از کمک های ادغام مجدد را درخواست دهید.

 A: حمایت مالی در کشور مقصد )2. کمک شروع(

• عالوه بر خدمات REAG/GARP می توانید یک حمایت مالی دیگر دریافت کنید: به عنوان یک شخص تنها تا سقف 1000 یورو و خانواده تا سقف 2000 یورو.
• IOM-Mission شش تا هشت ماه بعد از خروج داوطلبانه از آلمان به کشور مقصد، دومین کمک شروع را پرداخت می نماید.

B: حمایت ادغام مجدد در زمینه سکونت

در بازگشت داوطلبانه به کشورهای مقصد ذیل: ارمنستان، آذربایجان، ایران، لبنان، تاجیکستان، ترکیه

• عالوه بر خدمات REAG/GARP می توانید به عنوان یک شخص تنها تا سقف 1000 یورو و خانواده تا سقف 3000 یورو خدمات مالی دریافت کنید.
• با این خدمات مالی، امکان پوشش هزینه ها به عنوان مثال: اجاره، کارهای ساخت و ساز و نوسازی یا تجهیزات اولیه برای آشپزخانه و/یا حمام وجود دارد.

• در طی چهار هفته پس از خروج داوطلبانه به صورت تلفنی یا از طریق ایمیل نزد IOM-Mission در کشور مقصد خود را ثبت کنید، تا درباره شیوه دقیق حمایت و سایر اقدامات 
توافق شود.

C: حمایت ادغام مجدد برای افراد دارای اقامت تحمل بلند مدت

در بازگشت داوطلبانه به کشورهای مقصد ذیل: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شاملی، مونته نگرو، رصبستان؛ ،گرجستان، مولداوی، اوکراین. فقط برای افرادی که حداقل دو سال 
در آملان اقامت تحمل دارند اعامل می شود.

• شما از طرف IOM-Mission در کشور مقصد کمک مالی تا سقف 500 یورو برای هر شخص فقط برای یک بار دریافت می کنید.
• عالوه بر این، شما می توانید خدمت مالی مناسب و ضروری را در موارد ذیل دریافت کنید:

-< هزینه های مسکن تا 1000 یورو برای افراد تنها و تا 2000 یورو برای خانواده ها
-< هزینه های پزشکی تا 1500 یورو برای افراد تنها و تا 3000 یورو برای خانواده ها

• در طی چهار هفته پس از بازگشت به صورت تلفنی یا از طریق ایمیل نزد IOM-Mission در کشور مقصد، خود را ثبت کنید، تا درباره شیوه دقیق حمایت و سایر اقدامات توافق شود.

چگونه می توانید برای حمایت ادغام مجدد درخواست دهید؟
چنانچه تصمیم به خروج داوطلبانه گرفته اید، نزد پایگاه درخواست بازگشت خود، درخواست حمایت ادغام مجدد در چارچوب درخواست REAG/GARP خود 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
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در بازگشت داوطلبانه به کشورهای مقصد ذیل: افغانستان، مرص، الجزایر، اتیوپی، بنگالدش، بنین، بورکینافاسو، چین، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، اریرته، گامبیا، غنا، گینه، گینه 
بیسائو، هند، عراق، کامرون، کنیا، مالزی، مراکش، مغولستان، نیجر، نیجریه، پاکستان، فدراسیون روسیه، سنگال، سیرالئون، زیمبابوه، رسیالنکا، سودان، توگو، تونس ویتنام.
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