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 کمکهای عودت داوطلبانە تغییر پیدا می کنند، کمکهای غیر نقدی افزایش پیدا می کنند 

 
 ١/١/٢٠١٩فرمان تقنینی در بارە عودت داوطلبانە در تاریخ وقتی کە  ١/١/٢٠١٩از تاریخ کمکهای عودت داوطلبانە 

کمک دریافت کرد کە درخواست  وقتی ممکن است برای عودت داوطلبانە بە وطن خود .تغییر پیدا می کننداجرایی می شود 
ت نقدی و یا کمک و نتواند عودت خود را از لحاظ مالی تأمین کند. کمک می تواند یا بە صور کنندە بە آن احتیاج داشتە باشد

بە مانند کمک برای جستجو کردن خانە یا  مورد نیاز وسایلخدمات مختلف و یا غیر نقدی باشد. مقصد از کمک غیر نقدی 
 کمک برای بنیاد کردن کمپنی خود می باشد. 

 
کە از حرف آ تا حرف د  بە صورت گروپی بە کشورهایی کە بە آنها عودت می شودکمکهای عودت داوطلبانە وابستە است 

(D -A می باشند ) مقدار کمکهای غیر نقدی برای تمام کشورها افزایش پیدا می کند و برای بعضی از کشورهای خاص .
 تغییر پیدا می کند. هم مقدار کمک نقدی  چنینهم
 

 مقدار کمکهای غیر نقدی برای تمام کشورها افزایش پیدا می کند
 

 ( در کشورهای گروپ آA) یورو افزایش می یابد  ٥٠٠٠یورو بە  ٢٥٠٠: از افغانستان مانند 

 ( در کشورهای گروپ ب تا دB – D از :)افزایش می یابد یورو  ٣٠٠٠یورو بە  ٢٥٠٠ 
 

یورو می باشد و در تمام گروپ کشورها بە مانند سابق  ١٥٠٠مقدار کمک برای طفلی کە بە همراە خانوادە عودت می کند 
 باقی می ماند. 

 
 : مقدار کمک نقدیتغییرات در عمدەترین 

 

 ( سوریە: از گروپ بB( بە گروپ )A ارتقاء پیدا می کند کە در آنصورت مقدار کمک نقدی از )
 یورو افزایش پیدا می کند ١٥٠٠یورو بە  ٨٠٠

 ( ایران: از گروپ سC( بە گروپ )B ارتقاء پیدا می کند کە در آنصورت مقدار کمک نقدی از )
 ا می کندیورو افزایش پید ٨٠٠یورو بە  ٥٠٠

 جورجیا )گرجستان(: از ( گروپB( بە گروپ س )C ) کە در آنصورت مقدار پایین آوردە می شود
  یورو کاهش پیدا می کند ٥٠٠یورو بە  ٨٠٠کمک نقدی از 

 
یورو می باشد  ٢٠٠٠کمکهای افزایش دادە شدە را هنوز هم می توان با ذکر علل و دالیل دریافت کرد کە مقدار آن حداکثر 

 ورهایی کە بە آنها عودت می شود.از کش کدام هر برای
کمک وجود  کردن کمک را همچنین می توان کاهش داد و یا با پرداخت آن موافقت نکرد اگر علل و دالیلی برای پرداخت

 نداشتە باشد.
 

 ی شود:بە بعد در سایت اینترنتی ما از آدرس ذیل یافت م ٢/١/٢٠١٩مقدار کمک برای تمام کشورها از تاریخ 
maittain-https://migri.fi/avustukset 
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