
 
 

Đơn tuyên bố hồi hương tự nguyện 

 

[TÊN CHƯƠNG TRÌNH] 

 

GHI CHÚ CHO CÁN BỘ IOM/ĐỐI TÁC:  

Mỗi cá nhân đủ điều kiện và được xét nhận hỗ trợ hồi hương tự nguyện [và tái hòa nhập] của IOM phải 

có khả năng hiểu được nội dung của mẫu đơn này trước khi ký. Hãy để đương đơn đọc (và đảm bảo là 

mẫu đơn được dịch sang một ngôn ngữ đương đơn hiểu được) và giải thích ý nghĩa và nội dung của mẫu 

đơn trước khi yêu cầu đương đơn ký. 

 

Tôi, người ký tên dưới đây, _________________________________,  mong muốn được trở về quê 

hương hoặc đến một nước thứ 3 (nơi tôi có quyền cư trú) là ___________________________, với sự 

hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế (sau đây được gọi là IOM).  

 

Tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về những hỗ trợ tôi sẽ nhận được và những điều kiện của quá 

trình hồi hương tự nguyện [và hỗ trợ tái hòa nhập] này.  

 

Tôi hiểu rằng, khi tham gia chương trình hỗ trợ này, tôi không được phép ở lại bất kỳ quốc gia quá cảnh 

nào. Tôi hiểu rằng, tôi có thể bị chính quyền địa phương phỏng vấn và/hoặc hỏi sau khi về nước. Tôi 

cũng hiểu rằng, IOM sẽ không can thiệp vào các quy định và thủ tục của sân bay hoặc của các cán bộ 

xuất nhập cảnh tại nơi quá cảnh và nước đến.   

 

Tôi hiểu rằng, IOM sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của tôi và những người thừa kế, có liên 

quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hỗ trợ của IOM, do những sự kiện ngoài khả năng kiểm soát của 

IOM gây ra.  

 

Tôi đồng ý cho IOM và cán bộ hoặc tổ chức được ủy quyền thay mặt IOM thu thập, sử dụng, công bố, 

và hủy bỏ các thông tin cá nhân của tôi và những người phụ thuộc, nếu có  [Tên của con/các thành viên 

gia đình] cho những mục đích sau: 

 

 

MỤC ĐÍCH 
Xác định rõ mục đích trước khi 

thu thập thông tin  

MÔ TẢ ĐỒNG Ý 
 

Do người phụ trách ca/phỏng vấn viên điền  
CÓ KHÔNG 

(a) Hỗ trợ hồi hương tự 
nguyện [và tái hòa nhập] 

Hỗ trợ hồi hương tự nguyện [và tái hòa nhập] về 
nước gốc. 

  

(b) Các hỗ trợ khác Sử dụng dữ liệu để cung cấp các hỗ trợ khác 
trong các dự án của IOM  

  

(c) Nghiên cứu  Sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu1   

                                                           
1 Mục đích này cần được xác định ngay từ đầu dự án /hoặc khi ký vào mẫu và không được thay đổi. 



(d) Mục đích khác  [Nêu rõ]2   

 

Tôi đồng ý rằng, các thông tin cá nhân của tôi có thể được cung cấp cho bên thứ ba: [tên của bên thứ 

ba, ví dụ: nhà tài trợ, các tổ chức/cơ quan chính quyền có liên quan, các tổ chức phi chính phủ, 

các tổ chức nghiên cứu, v.v.] để thực hiện các mục đích nêu trên. Tôi hiểu rằng tôi có thể truy cập, 

chỉnh sửa các thông tin cá nhân của tôi bằng cách liên lạc với IOM. 

 

Tôi tuyên bố rằng, tôi đã chia sẻ với IOM hoặc các đối tác của IOM tất cả những thông tin về bất kỳ 

tình trạng sức khỏe nào có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi hương [và tái hòa nhập] của tôi và những 

người khác. Tôi cũng tuyên bố rằng, nếu như có bất kỳ thay đổi nào trong số những thông tin đã cung 

cấp trước khi bay, tôi sẽ thông báo cho IOM hoặc các đối tác của IOM ngay lập tức. 

 

Tôi tuyên bố rằng những thông tin tôi đã cung cấp là chính xác và đúng sự thật. Tôi hiểu rằng nếu tôi 

cung cấp bất kỳ thông tin nào sai sự thật, IOM có thể không cung cấp hỗ trợ cho tôi. 

 

 

 

 

Chữ ký của người làm đơn (hoặc đại diện pháp lý)   Ngày và địa điểm 

 

 

 

 

 

  

 

Chữ ký của người phiên dịch [nếu có]: 

 

 

 

 

 

 Ngày và địa điểm 

Chữ ký của người đại diện IOM hoặc đại diện được ủy quyền   Ngày và địa điểm 

 

 
 
 

                                                           
2 Xóa dòng này nếu không sử dụng  


