من فکر می کنم...
« به خانه عودت می کنم.
« می خواهم به زندگی خودم ادامه دهم.
« می خواهم ارزشمندانه و با وقار عودت کنم.
«

می خواهم کمک دریافت

ء

کنم اگر ممکن باشد.

« این ممکن است برای من بهترین فرصت باشد.

من می خواهم...
«

یک جایی پیدا کنم که در آن زندگی کنم

«

کار کنم یا درس بخوانم

«

کار و کاسبی خود را شروع کنم

«

کمک دریافت کنم تا اینکه بتوانم

ء

زندگی خودم را ادامه دهم

من می توانم کمک دریافت کنم
«

در گرفتن اسناد و مدارک سفر

«

در گرفتن تکت های سفر
«

در سفر کردن به ملک خودم و حتی تا

ء

قریه و یا شهر محل بود و باش خودم

«

کمک دریافت کنم در مسائل صحی

ء

و دیگر چیزهایی که احتیاج دارم

من می توانم زندگی خود را ادامه دهم
«

می توانم کمک را به صورت پیسه نقد دریافت کنم

«

یا اینکه می توانم کمک دریافت کنم
« در پیدا کردن کار
« راە انداختن کار و کاسبی خود
« شروع کردن به درس خواندن
ء و یا ادامه دادن به خواندن درسه
« کرایه کردن خانه
« خدمات و مراقبتهای صحی

پس از این
چه کار می
توانم بکنم؟

2018
farsi

از کمپ پناهندگان خود سوال کنید و یا با هماهنگ کنندە عودت داوطلبانه تماس بگیرید.
شهر

تلفن

واتساپ

اسپو

0295 433 324

050 518 8744

vapa.espoo

هلسینکی

0295 433 348

050 501 0887

vapa.helsinki

0295 433 350

050 577 1644

یوسکال

0295 433 349

050 511 2137

کایانی

0295 433 323

050 321 1283

vapa.kajaani

کیمی

0295 433 326

050 511 0309

vapa.kemi

کوتکا

0295 433 796

050 505 2382

vapa.kotka

المی

0295 433 351

050 575 8036

vapa.lammi

اولو

0295 433 332

050 467 0294

vapa.oulu

روانیمی

0295 433 329

050 466 8493

vapa.rovaniemi

تامپرە

0295 463 318

050 329 0776

vapa.tampere

توركو

0295 463 316

046 921 6258

vapa.turku

واسا

0295 433 747

050 527 4037

vapa.vaasa

وانتا

0295 463 317

050 527 4037

vapa.vantaa

migri.fi/return

       voluntaryreturn.fi

.ریاست امور مهاجرین پالن عودت داوطلبانه کمک شدە را به مطابق مندرجات قانون پذیرش پناهندگان متحقق می سازد.
موسسه ای او ام عودت کنندگان داوطلب را قبل از رفتن ،در ترتیب دادن سفر و جا افتادن دوبارە در ملک خود کمک می نماید.

اسکایپ

vapa.jyväskylä

avrr.iom.fi

