ما مشوره ارائه می دهیم
دوشنبه-جمعه ساعت 14-9
دانمارکی و انگلیسی
با شماره های ذیل  33 73 50 00مشوره داده می شود
عالوه بر دانمارکی  -همچنین
با شماره های ذیل در
بوسنیایی  /صربی  /کرواتی 33 52 73 33
عربی و کردی (سوریا یی) 28 52 73 33
سومالی 11 53 73 33
اردو و پنجابی 33 73 52 05
اگر در مورد حقوق خود در رابطه به بازگشت به خانه مشوره فردی دقیق می
خواهید ،باید فورم اطالعاتی را پر کنید که می توانید آن را در ویب سایت ما بیابید.
همچنین می توانید برای ما در www.atvendehjem.dk
بنویسید atvendehjem@drc.ngo

Dari

در مورد بازگشت به وطن در سال
اطالعات برای پناهنجویان ،مهاجرین و کسانی که تابعیت دوگانه دارند
برای بازگشت داوطلبانه به وطن

اگر فکر می کنید به خانه بازگردید
شورای مهاجران دانمارک  DRCبه شهروندان توصیه می کند که داوطلبانه به کشور خود ،کشور محل سکونت قبلی یا
کشوری که ارتباط خانوادگی نز دیک با آنان وجود دارد بازگردند .مهاجران و افراد دارای تابعیت دوگانه (یک تابعیت
دانمارکی و شهروندی دیگر) در صورت بازگشت به کشور ،فرصت دریافت حمایت مالی را دارند .اینکه آیا می توانید
حمایت مالی دریافت کنید بستگی به زمان آمدن شما به دانمارک و نوع مجوز اقامت شما دارد.
اگر می خواهید بدانید که آیا می توانید برای بازگشت به کشور خودحمایت مالی دریافت کنید ،یک فرم اطالعاتی در
 www.atvendehjem.dkبرای ما ارسال کنید.
حمایت مالی
در سال  ،2022بزرگساالن این فرصت را دارند که تا حد  146639کرون را برای شروع یک زندگی جدید در کشور
خود دریافت کنند .کودکان این فرصت را دارند که تاحد  44723کرون کرون دریافت کنند.
پول در دو بخش پرداخت می شود  -قسمت اول در هنگام خروج (تاحد  58655کرون برای بزرگساالن ،تا حد 17889
کرون برای کودکان) و قسمت دوم (تا حد  87984کرون برای بزرگساالن ،تا  26834کرون برای کودکان)
پرداخت می شود .پس از یک سال اقامت در کشور خود ایشان.
فرصت های پشتیبانی اضافی
· مخارج سفر،
حمل و نقل اموال یا کمک به هزینه های خرید وسایل شخصی،
· تجهیزات تجاری و حمل و نقل تجهیزات تجاری،
· بیمه صحی /هزینه های تداوی به مدت  4سال،
· مصرف دوا برای  1سال
· وسایل کمکی الزم،
· هزینه تحصیل  4ساله برای کودکان  16-5ساله،
· پشتیبانی از اخذ اسناد مسافرتی.
اگرسن  55ساله را دارید
اگر هنگام بازگشت حداقل  55سال سن دارید ،همچنین هر ماه مبلغ ثابتی از دانمارک به شما پرداخت شود.
گر بین  50تا  54سال سن دارید در شرایط خاص می توان مبلغ را به شما پرداخت کرد.
این کمک معموالً بین  2800تا  3600کرون در ماه است .برای دریافت کمک ،باید حداقل  5سال اجازه اقامت را در
دانمارک داشته باشید.
اگر توافق دوجانبه ای بین دانمارک و کشور شما وجود داشته باشد ،ممکن است بخشی از تقاعد/مستمری خود را با خود
ببرید.

حق پشیمانی
پناهندگان حق دارند از تصمیم خود برای بازگشت به کشور و بازگشت به دانمارک در طی یک سال پشیمان شوند .برای
آنها ،این بدان معنی است که آنها می توانند دوباره اجازه اقامت را در دانمارک دریافت کنند .اما اگر از بازگشت پشیمان
شوند باید کل کمک های بازگشت را بازپرداخت کنند.
خارجی ها/کسانیکه پناهنده نیستند زمانی که به دانمارک سفر کرده اند و برای بازگشت به کشور خود حمایت دریافت
کرده اند ،حق بازگشت به دانمارک را ندارند .برای آنها تصمیم نهایی و خداحافظی با حقوقی است که در مدت اقامت خود
در دانمارک داشتند
دو تابعیتی باید تابعیت دانمارکی خود را قبل از خروج ترک کنند .آنها این فرصت را دارند که از تصمیم خود مبنی بر
انصراف از تابعیت دانمارک به مدت دو سال پشیمان شوند .اگر از عودت پشیمان شوند ،باید کل حمایت از بازگشت را
بازپرداخت کنند.
اگر می خواهید بیشتر بدانید
اگر قصد بازگشت به کشور خود را دارید ،می توانید یک فرم اطالعاتی را برای ما ارسال کنید که می توانید آن را در
ویب سایت ما بیابید .در یک مصاحبه فردی ،گزینه ها و حقوق شما را به شما اطالع می دهیم تا بتوانید تصمیم خود را
بگیرید.

