ے
دین ےک ے
ہم آپ کو مشورہ ے
لین حاض ہی
پی تا جمعہ 9 - 14
ڈینش اور انگریزی زبان ےک ے
لین
نمی 33 73 50 00
فون ر
نمیوں پر ڈینش ےک عالوہ مختلف زبانوں می بیھ
مندرجہ ذیل ٹیلیفون ر
مشورہ دیا جاتا ہ-
بوسنیا /رسبیا  /کروشیا
نمی 33 73 52 33
فون ر
عرب اور کردش (سور ےاب)
ر
نمی 33 73 52 28
فون ر
صومال
نمی 33 73 53 11
فون ر
پنجاب
اردو اور
ر
نمی 33 73 52 05
فون ر
اپن آبائ وطن مستقل واپیس ےک سلسےل می ے
اگر آپ ے
اپن حقوق ےس آگایہ ےک سلسلہ می مشورہ
ے
ے
معلوماب فارم
چاہن ہی تو آپ کو ایک
ُپر کرنا ہوگا جو آپ کو ہماری درج ذیل دی ے
گ ویب سائٹ پر مل سکتا ہ
www.atvendehjem.dk
ے
سکت ہی
آپ ہمی درج ذیل ای میل ایڈریس پرلکھ بیھ
atvendehjem@drc.ngo

وطن واپیس  2022ےک بارے می
واپیس  2022ےک بارے می مہاجرین ،تار ے
کی وطن اور دہری شہریت ےک حامل
افراد جو کہ رضاکارانہ
چاہن ہی انےک ے
ے
طور پر ے
لین معلومات-
اپن آبائ وطن مستقل واپس جانا

اگر آپ ے
اپن آبائ وطن مستقل واپیس ےک بارے می سوچ رہ ہی
ڈینش مہاجرین کونسل شہریوں کو ے
ی
رہائیس وطن می رضاکارانہ طور پر واپس
اپن گھر یا سابقہ
جا ے
ن ےک بارے می مشورے ے
دیت ہ۔ مہاجر  ،تار ے
کی وطن اور دوہری شہریت واےل افراد (ڈینش اور
ے
آباب وطن واپس جا ے
دورسی شہریت) کو ے
کرن کا موقع مل سکتا ہ -اس
ن پر انہی مال مدد حاصل
مدد کا انحصار اس بات پر ہکہ آپ ڈنمارک کب آ ے
ن اور آپ ےک پاس کس قسم گ رہائش کا اجازت
نامہ ہ۔
اپن وطن واپس جا ے
چاہن ہی کہ کیا آپ کو ے
ے
ے
سکت ہ تو  ،ہمی ایک
ن ےک ےلت مدد مل
اگر آپ جاننا
ے
معلوماب فارم  www.atvendehjem.dkپر ارسال کریں۔

مال مدد
ے
اپن ے
 2022می  ،بالغ افراد کو ے
آباب وطن می ے
کرن ےک ےلت  146,639کرون تک
نت زندگ یرسوع
ے
ے
سکت ہ-
سکت ہ -جبکہ بچوں کو  44,723کرون تک گ مال مدد مل
گ مال مدد مل
مال امداد دو حصوں می دی جا ے
ن گ -پہال حصہ وقت روانگ می (بڑوں ےک ےلت زیادہ ےس زیادہ
 58,655کرون جبکہ بچوں ےک ےلت 17,889کرون تک) اور دورسا حصہ (بڑوں ےک ےلت 87,984
ے
ہون پر
کرون تک جبکہ بچوں ےک ےلت  26,834کرون تک) آپےک آبائ وطن می ایک سال مکمل
دیا جائیگا۔

ے
اضاف تعاون ےک مواقع
• سفر ی اخراجات
ذاب سامان گ منتقیل یا ے
• ے
ذاب سامان گ خریداری ےک ے
لین اخراجات
• کاروباری سامان اور کاروباری سامان گ منتقیل
معالج می 4سال تک مال معاونت
•بیماری گ انشورنس  /عالج
ر
ے
ےکلین ادویات
•ایک سال ےک استعمال
• ےضوری امدادی اشیاء
•  5ےس  16سال تک گ عمر ےک بچوں ےک ےلت  4سال تک اسکول ےک اخراجات
ے
ےکلت معاونت۔
•سفری دستاویزات ےک حصول

اگر آپ گ عمر  55سال ہ
ے
اگر آپ گ عمر کم از کم  55سال ہ اور آپ ے
چاہن ہی تو ہر
اپن آبائ وطن مستقل طور پر جانا
ے
جاسکت ہ
ماہ آپگ مستقل مال معاونت گ
ے
جاسکت ہ۔
اگر آپ گ عمر  50ےس  54سال ےک درمیان ہ تو آپ کو خاص حاالت می ادائیگ گ
عام طور پر ماہانہ  2,800کرون ےس  3,600کرون ےک درمیان ہو ےب ہ۔ یہ مدد آپ کو اس
ے
ے
قانوب طور پر ڈنمارک می رہائش اختیار کر
سکت جب آپ کم از کم  5سال
صورت می مل
چےک ہوں
اگر ڈنمارک اور آپ ےک ے
ے
مابی دوطرفہ معاہدہ موجود ہوتو ممکنہ طو پر آپ گ پنشن
آباب وطن ےک
کاکچھ حصہ آپ کو مل سکتا ہ

اپن فیصےل کو ے
ے
بدلت کاحق
ن اور ڈنمارک ےس چےل جا ے
اپن آبائ وطن واپس جا ے
ن ےک فیصےل کو ے
مہاجرین کو ایک سال ےک اندر ے
بدلت
ی
رہائیس اجازت
کا حق حاصل ہ۔ ان ےک ےلت  ،اس کا مطلب یہ ہ کہ وہ ایک بار پھر ڈنمارک می
ے
کرسکت ہی۔ تاہم اگر انھی وطن واپیس پر افسوس ہ تو انھی وطن واپیس گ پوری
نامہ حاصل
امداد واپس ادا کرناہوگ۔
کی وطن کو ڈنمارک واپس آ ے
اپن وطن جا چےک ہوں اور ے
ن کا حق نہی جب کہ وہ ے
تار ے
اپن وطن واپس
جا ے
ن ےک ےلت مال مدد ےل چےک ہوں۔ ان ےک ےلت یہ فیصلہ حتیم ہ اور انہی ان تمام حقوق ےس
دستیدار ہونا ہوگا جو انہوں ے
ن ے
اپن ڈنمارک می قیام ےک دوران حاصل کت۔
ر
دوہری شہریت ےک حامل افراد کو جا ے
ن ےس پہےل ے
اپت ڈنمارک گ شہریت ترک کرناہوگ۔ انہی دو
ے
کرن ےک فیصےل پر افسوس کا موقع ہ۔ اگر انہی وطن واپیس
سال ےک ےلت ڈنمارک گ شہریت ترک
پر پچھتاوا ہ تو  ،انہی وطن واپیس گ پوری مال مددواپس کرناہوگ۔

اگر آپ کو اس بارے می مزید معلومات چاہئن
اپن وطن واپس جا ے
اگر آپ ے
ن پر غور کررہ ہی تو  ،براہ کرم ہمی ایک انفارمیشن فارم ارسال کریں جو آپ ہماری
ے
کرن ہی
ویب سائٹ پر موجود ہ۔ ایک انفرادی مالقات می ہم آپ کو آپ ےک اختیارات اور حقوق ےس آگاہ
ے
کرسکت ہی۔ ہمارا کام
تاکہ آپ اپنا فیصلہ کرسکی۔ اگر آپ چاہی تو ہم گفتگو ےک ےلت ایک ترجمان بیھ فراہم
ے
ے
ہوسکت ہ۔
کرن می ےضورت
آپ کو وہ معلومات فراہم کرنا ہ جس گ آپ کو فیصلہ

