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 می شود. اق و افغانستان بر می گردند افزونبازگشت داوطلبانە برای کسانی کە بە عر حمایتهای

بازگشت داوطلبانە بر می گردند  برای کسانی کە از طریق حمایتهای بازگشت بە حمایت پرداختی مقدار پول
در تمام  این حمایتهابە اجرا در می آیند.  ٢٠١٧|٩|٢٥اضافە شدە از تاریخ  شود. حمایتهایمی  اضافە

و یا بعد از آن انجام  ٢٠١٧|٩|٢٥بە بازگشت داوطلبانە کە در تاریخ  حمایتفیصلەهای مربوط درخواستهای 
وطلبانە کردەاید، الزم د. اگر شما قبال" درخواست بازگشت داشود، بر اساس معیارهای جدید تصدیق می شون

 ن تغییرات هیچ کاری انجام دهید.خاطر ای نیست کە بە

  باز می گردند اضافە Aدستە  برای کسانی کە بە ممالکبە بازگشت  حمایتپرداختی نقدی )دستی(  مقدار پول

می باشد برای بازگشت بە تمام و خدمات کە بە شکل اجناس  مقدار کمکهای غیر نقدی همچنین می شود.
 یندە بیشتر از سابق دریافت کنید.دادە شدە را می توانید در آ افزونممالک اضافە می شود و حمایتهای پول نقد 

 این مملکتها هستند: Aممالک دستە 

ریترە، گامبیا، گینە، افغانستان، آنگوال، بنگالدش، بنین، بوتان، بورکینا فاسو، جیبوتی، سودان جنوبی، اتیوپی، ا
گینە بیسائو، هائی تی، عراق، یمن، کامبوج، کنیا، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، 

جمهوری دمکراتیک خلق کرە، الئوس، لیبریا، ماداگاسکار، ماالوی، مالی، موریتانی، موزامبیک، میانمار، 
توگو،  سیرالئون، سومالی، سودان، تاجیکستان، تانزانیا،نپال، نیجر، گینە استوایی، رواندا، زامبیا، سنگال، 

 چاد، اوگاندا و زیمبابوە.

 مقدار پول نقدی بە ترتیب ذیل اضافە می شود: 

 ٩|٢٥تاریخ بعد از  مقدار حمایت قبال" مقدار حمایت Aممالک دستە 

 ١٥٠٠ ١٠٠٠ حمایتهای عادی

 ٧٥٠ ٦٠٠ طفل  حمایت
 

 قرار دارند بە مثل سابق می ماند.  Dو  C,Bپولی نقدی بە ممالکی کە در دستە  کمکهای

 غیر نقدی )بە شکل اجناس و خدمات(حمایتهای  

 

 پرداخت کرد بە مقدار ذیل بە بعد ٩|٢٥حمایتهای غیر نقدی را می توان از تاریخ 

 
رو بە صورت نقدی در یو ٢٠٠بزرگسال بازگشت کنندە، از این پول مبلغ یورو برای شخص  ٢٥٠٠مبلغ 

 دادە می شود  هنگام رفتن
 دادە می شود  بە صورت نقدی در هنگام رفتنیورو  ١٠٠یورو برای طفل، از این پول  ١٥٠٠مبلغ 

 

 ە جای حمایتهای نقدی دریافت کرد.حمایتهای غیر نقدی را می توان ب

 

 حمایتهای افزون دادە شدە 

 بدون توجە بە مملکت بە ترتیب ذیل می باشد ٩|٢٥حمایتهای افزون دادە شدە از تاریخ 
 یورو برای بزرگسال و  ٢٠٠٠مبلغ 
 یورو برای طفل  ١٠٠٠مبلغ 

 

ت کردن حمایت بە مطابق مصوبە وزارت داخلە برای دریاف دلیل و سببی فقط در صورتی کە بازگشت کنندە
 ت کرد.ریاف، حمایت را می توان بە صورت افزون دادە شدە دافزون دادە شدە داشتە باشد

مقدار حمایت بازگشت و اینکە بر چە اساسی می توان حمایت معلومات بیشتر در بارە بازگشت داوطلبانە، 

   www.migri.fi/paluu شدە را دریافت کرد را در سایت اینترنتی ما پیدا می کنید: دادە افزون

http://www.migri.fi/paluu

