
 

 

  

 

 نحن نقدم المعلومات واالستشارات
 

14-9من الساعة  الجمعةن االثنين الی  م  
 

لدانماركية واالنگليزيةا  
33735000قم الهاتف ر  

 
االضافة الدانماركية نقدم المشورات  باللغات التاليةب  

 
لبوسنية/الصربية/الكرواتية ا  

33735233قم الهاتف ر  
 

والكوردية لعربية ا  
33735228قم الهاتف ر  

 
لصوماليةا  

33735311قم الهاتف ر  
 

ألوردو والپنجابي ا  

33735205قم الهاتف ر  

 
ن كنت ترغب بالحصول علی معلومات شخصية عن المساعدات التي تحصل عليها عند  إ

 العودة عليك تعبئة االستمارة الموجودة بموقعنا االلكتروني 
 

www.atvendehjem.dk 
 
 

إمكانك ايضا إرسال ايميل الی:ب  

  
atvendehjem@drc.ngo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atvendehjem.dk/
mailto:atvendehjem@drc.ngo
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 لوطنالطوعية الی احول العودة 
2023 

الجئين والمغتربين ومزدوجي الجنسية حول لمعلومات ل 
 العودة الطوعية 



  

 

 إن كنت ترغب بالعودة الطوعية الی الوطن

منظمة مساعدة الالجئين الدانماركية تقدم المشورة للمواطنين حول العودة الطوعية الی الوطن او البلد  

 ونالالجئبإمكان  أو بلد الواحد مقيم فيها أقارب درجة أولی، يقيمون فيها من قبل االذي كانو

لحصول علی اواصحاب الجنسيات المزدوجة )الجنسية الدانماركية بجانب جنسية اخری(  ونوالمغترب

مساعدات مادية عند العودة الطوعية الی الوطن. الحصول علی المساعدات متعلق بفترة وجودك 

 وكذلك نوعية اإلقامة التي لديك.  بالدانمارك
 
ن كنت ترغب بالحصول علی معلومات حول فيما إذا كنت مشمول بقانون العودة الطوعية وبإمكانك  إ

الحصول علی المساعدات عند العودة الطوعية، عليك تعبئة إستمارة المعلومات الموجودة في الرابط 

 www.atvendehjem.dk.التالي: 
 

 

  المساعدات المادية

كرون لبدء حياة جديدة في  150.598بإمكان الشخص البالغ الحصول علی مبلغ  2023في عام 

 كرون  45.931بلده.  االطفال الغير بالغية يحصلون علی مبلغ 
 

كرون   18.372للبالغ و  كرون 60.238االولی عند العودة ) –تم دفع المساعدات علی دفعتين ي

كرون لالطفال(   27.559كرون للبالغ و  90.360لالطفال( والدفعة الثانية والتي هي عبارة عن )

 تدفع بعد مرور سنة من العودة.  
 

 ساعدات اخری م

 تكاليف السفر •

 قل االمتعة الخاصة او المساعدات لشراء امتعةن •

 لمعدات المهنية وكذلك نقل تلك المعدات ا •

 سنوات 4لتأمين الصحي لمدة ا •

 الدوية والعالج لمدة سنة ا •

 لمواد الضروريةا •

 سنوات 4سنة( ولمدة  16و  5ساعدة الدراسة لألطفال مابين )م •

 ساعدة الحصول علی وثيقة سفرم •
 

 

 

 

 

http://www.atvendehjem.dk/


  

 

 

 سنة من العمر  55ن كنت قد بلغت ال إ

 سنة من العمر وترغب بالعودة الی الوطن بإمكانك أيضا الحصول علی   55إن كنت قد بلغت ال 

 ساعدات شهرية مستمرة من الدانمارك.م
 

  55و  50ي حاالت خاصة بإمكانك الحصول علی مساعدات شهرية مستمرة إن كان عمرك مابين ف

 سنة، 
 
كرون شهريا.  للحصول علی تلك المساعدات  3600کرون الی  2800ادة المساعدات هي مابين ع

 سنوات.  5يجب عليك انت تكون مقيما بالدانمارك لمدة التقل عن 
 
ن كانت هنالك اتفاقية بين الدانمارك وبلدك االم فهنالك مجال للحصول علی التقاعد الدانماركي في  إ

 بلدك. 
 

 ق العدول عن قرار العودةح 

قرار العودة الی الوطن والعودة مجددا الی الدانمارك من خالل   لديهم الحق في العدول عن الالجئين

سنة من تأريخ العودة الی الوطن.  وهذا يعني بأنهم سوف يحصلون علی نفس اإلقامة التي كانت لديهم 

عند العودة الطوعية الی الوطن. لكن عليهم إسترجاء جميع المساعدات التي حصلوا عليها عند العودة  

 الطوعية.  
 
ليس لديهم الحق في العدول عن قرار العودة الطوعية. لذا قرار العودة والحصول علی   تربينلمغا

 المساعدات هو قرار نهائي بالنسبة لهم وبمعنی التنازل عن جميع حقوقهم بالدانمارك.  
 
 عليهم التنازل عن الجنسية الدانماركية بشكل مؤقت قبل العودة الی بلدهم. لديهم  زدوجي الجنسيةم

ق في العدول عن قرار التنازل عن الجنسية الدانماركية من خالل سنتين من تأريخ التنازل المؤقت. لحا

في حالة العدول عن قرار العودة عليهم إسترجاء جميع المساعدات التي حصلوا عليها عند العودة 

  الطوعية.
 

 ن كنت ترغب بالحصول علی معلومات إضافية إ

لی الوطن بإمكانك ارسال استمارة المعلومات والتي تجدها في موقعنا إن كنت تفكر بالعودة الطوعية ا

االلكتروني. في مقابلة خاصة وشخصية نتحدث فيها عن حقوقك وإمكانية الحصول علی المساعدات 

عند العودة الطوعية، لكي يتسنی لك اتخاذ قرار بالعودة الطوعية ام ال. بإمكاننا توفير مترجم إن كنت  

 نا هو تقديم المعلومات لكي تستند عليها في قرارك بالعودة من عدمه.  ترغب بذلك. هدف


