
 

 

  

 
 

  راهنماییپیشنهاد ما به شما جهت 
 

 41تا  9از ساعت  عهجمدوشنبه تا  

 
 به زبانهای دانمارکی و انگلیسی

 شماره تلفن: 00 50 73 33
 

 به شما راهنمایی داده خواهد شد نوشته شده  تلفنهای  با شماره

 

 به زبانهای  عالوه بر زبان دانمارکی
 کرواسی / صربی / بوسنی

33 73 52 33 با شماره تلفن :   
 

 عربی و کردی )سورانی(
 با شماره تلفن:28 52 73 33

 
 سومالی 

 با شماره تلفن:11 53 73 33
 

 ئوردو 

  با شماره تلفن:05 52 73 33
 

 

اگر در ارتباط با حقوق خود در مورد چگونگی فرستاده شدن به کشورتان به راهنمایی 

کرده و برای ما  ک فرم اطالعات را پر مشخص نیاز دارید، می بایست که ی شخصی

 این فرم را می توانید در وب سایت ما پیدا کنید.  بفرستید. 
 

www.atvendehjem.dk 
www.flygtning.dk/atvendehjem 

 
  شما همچنین می توانید با آدرس ایمیل زیر با ما مکاتبه کنید.

dehjem@drc.ngoatven 
 
 
 
 
 

http://www.atvendehjem.dk/
http://www.flygtning.dk/atvendehjem
mailto:atvendehjem@drc.ngo
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  2023 لدر مورد بازگشت به وطن در سا
 

دوگانه  تابعیتاطالعات برای پناهنجویان، مهاجرین و کسانی که 
 دارند برای بازگشت داوطلبانه به وطن 

 
 
 
 
 



  

 

 

بازگردید د که به خانه گر به این مورد فکر می کنیا  

برای بازگشت داوطلبانه به وطن یا به کشور قبلی که در آن   به پناهجویان  ازمان پناهندگی دانمارکس

پناهندگان، مهاجرین و افرادی که تابعیت دوگانه دارند )تابعیت   اقامت داشته اند راهنمایی ارائه می کند.

 حمایت مالیورت بازگشت به وطن از دانمارکی و تابعیت یک کشور دیگر( این امکان را دارند که در ص

را دارید یا نه بسته به این است شما چه   حمایتبهره مند شوند. اینکه آیا شما شامل بهره گیری از این  

.ی داریدوع اقامتی به دانمارک آمده اید یا اینکه چه نزمان  

دریافت کنید می   حمایت مالیشما می توانید برای بازگشت به وطن اتان  آیا گر شما میخواهید بدانید که ا

برای ما بفرستید.  می توانید در آدرس اینترنتی زیر ببینید اطالعاتتان را کهاز بایست که یک فرم پر شده    

.www.atvendehjem.dk 

 
مایت مالی ح  

 

کرون برای شروع یک   150.598بزرگساالن این امکان را خواهند داشت که مبلغ  2023ر سال د

کرون دریافت  45.931زندگی جدید در کشورشان را دریافت کنند. کودکان امکان خواهند داشت که مبلغ 

ینجا ) برای یک بزرگسال کنند. این مبلغ در دو وعده پرداخت خواهد شد. اولین وعده در زمان سفر از ا

کرون و برای کودکان تا  90.360کرون( و دومین وعده )تا  18.372و برای کودکان تا  60.238تا 

 یکسال که به کشورشان باز گشته باشند پرداخت خواهد شد. کرون( که بعد از  27.559

 

مکانات دیگر برای حمایت ا  

زینه های سفر ه -1  

کمک برای هزینه خرید وسائل شخصی قل و انتقال وسائل یا ن -2  

جهیزات کاری یا شغلی و یا نقل و انتقال تجهیزات کاری یا شغلی ت -3  

سال  4هزینه معالجات برای  \یمه بیماری ب -4  

ارو برای مصرف یک سالد -5  

سائل و موارد کمکی مورد نیاز و -6  

سال 16تا  5زینه های مربوط به رفتن به مدرسه برای کودکان از ه -7  

مایت جهت تهیه مدارک سفر بازگشت ح -8  

 

 

 

http://www.atvendehjem.dk/


  

 

 

ساله هستید 55گر شما ا  

ساله شده اید و به وطن باز می گردید می توانید هر ماهه یک مبلغ ثابت برای کمک از   55گر شما ا

 طرف دانمارک دریافت کنید.

ساله می باشید می توانید تحت شرایط ویژه ای این مبلغ را دریافت کنید.  54تا  50 بینگر شما ا  

کرون است. برای اینکه شما بتوانید این کمک را   3600تا  2800ین کمک مالی بطور معمول بین ا

سال اجازه اقامت در دانمارک را داشته باشید. 5دریافت کنید می بایست که حداقل   

این امکان وجود دارد که بخشی  دانمارک یک قرارداد دو جانبه وجود داشته باشد گر بین کشور شما و ا

  از این حقوق بازنشستگی به شما داده شود.

 

ر صورت پشیمانی از چه حقوقی برخوردارید د  

می توانند قبل از   د نرفتن به وطن پشیمان شو برای از تصمیم اگر که نداز این حق برخوردار یانناهجوپ

برای این افراد به این معنی است که آنها می توانند مجددا در  .ندبه دانمارک باز گرد گذشت یک سال

دانمارک اجازه اقامت داشته باشند. اگر آنها از تصمیم بازگشت به وطن پشیمان شوند می بایست که  

. باز گرداننددریافت کرده اند را  مالیی که بعنوان حمایت لغاتمامی مب  

اجازه وقتی که از دانمارک خارج شدند در حالیکه از حمایت اقتصادی استفاده کرده باشند هاجران م

و به منزله خداحافظی با  . برای آنها تصمیمی که گرفته اند قطعی استندارند که به دانمارک باز گردند

نمارک داشته اند.حقوقی است که آنها در طول اقامت خود در دا  

بعضأ و قبل از آنکه از دانمارک سفر کنند از تابعیت دانمارکی خود  بایدسانی که تابعیت دو گانه دارند ک

سال از چشم پوشی از تابعیت دانمارکی   2چشم بپوشند. آنها این امکان را خواهند داشت تا قبل از گذشتن 

شیمان بشوند. اما در صورت پشیمان شدن می  خود از تصمیمی که برای بازگشت به وطن گرفته اند پ 

دریافت کرده اند را باز گردانند.  مالیبایست که تمام مبالغی که بعنوان حمایت   

 

گر شما به اطالعات بیشتری نیاز داریدا  

شده از اطالعات  اگر شما در حال گرفتن تصمیم برای بازگشت به کشورتان هستید می توانید یک فرم پر 

که در وب سایت ما هست برای ما بفرستید. در یک مصاحبه شخصی ما شما را در   در مورد خودتان

ارتباط با امکانات و حقوقی که شما دارید مطلع می کنیم تا اینکه شما بتوانید تصمیم قطعی را در این  

 مورد بگیرید. اگر شما بخواهید ما در این مصاحبه از یک

اده خواهیم کرد. هدف ما این است که همه اطالعاتی را که شما برای تصمیم گیری الزم دارید  ترجم استفم

 به شما ارائه کنیم 

I 2020 har voksne mulighed for at få op til 142.059 kr. til at 
beslutning.  


