
 

 

  

 
 
 

 ارائه مشاوره و راهنمائی 
 

14تا   9دوشنبه تا جمعه از ساعت    
 

 به زبان دانمارکی و انگلیسی
33 73 50 00 :  تلفنشماره   

 
نیز های ذیل به زبان  مشاورهعالوه بر زبان دانمارکی،   

 میسر است
 

 بوسنی / صربی / کرواتی
33 73 52 33 :  تلفنشماره    

 
)سورانی(عربی و کردی   

33 73 52 28 :  شماره تلفن  
 

 سومالیایی
33 73 53 11 :  شماره تلفن  

 
 اردو و پنجابی 

33 73 52 05 :  شماره تلفن  
 

خصوصی خواهید در مورد حقوقتان در رابطه با بازگشت به وطن مشاوره اگر می   

ای را که در سایت اینترنتی ما موجود است، دقیقی داشته باشید، باید پرسشنامه  

کنید. پر   
 

www.atvendehjem.dk 
 
 

.توانید از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنیدشما همچنین می   
atvendehjem@drc.ngo 

 
 
 
 
 

http://www.atvendehjem.dk/
mailto:atvendehjem@drc.ngo
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 3202بازگشت به وطن 
 
 

هااطالعات برای پناهندگان، مهاجران و دوتابعیتی  
بازگشت داوطلبانه به وطن  در خصوص   

 
 
 



  

 

 

گر در فکر بازگشت به وطن هستید ا  

گان دانمارک برای کسانی که تمایل دارند داوطلبانه به وطن خود، یا  د سازمان پناهن 

به  از نظر خویشاوندی بیشتر  به کشوری که کردند، یا کشوری که قبال" در آن زندگی می

دهد. چنانچه پناهندگان، مهاجران  ای ارائه میوابسته هستند، برگردند، خدمات مشاورهآن 

یک کشور دیگر( بخواهند به وطن خود برگردند،    ها )دانمارکی و تابیعتو دوتابعیتی

امکان دریافت کمک مالی دارند. البته این کمک مالی بستگی به این دارد که شما چه  

اید و اجازه اقامت شما از چه نوع است. موقع به دانمارک آمده  

 

  کمک مالی دریافت کنید،برای بازگشت به وطن توانید  خواهید بدانید که شما میگر میا

ارسال کنید.  ما  برایپُر و ای را که روی سایت اینترنتی ما موجود است، پرسشنامه  

www.atvendehjem.dk 

 

مک مالی ک  

سال بربز 2023 در  توانند  می  جد ای  رگساالن  زندگی  یک  خود،  شروع  در وطن  تا ید  مبلغی 

کرون   45.931ف  سق  مبلغی تاکرون دریافت کنند. کودکان نیز امکان دریافت     150.598فسق

 دارند. 

کرون   60.238ت اول هنگام خروج )تا سقف  ـ نوب شود  نوبت پرداخت میدو  این کمک نقدی در  

سقف   وتا  بزرگساالن  س  18.372بە  )تا  دوم  ونوبت  کودکان(  بە  بە   90.360قف  کرون  کرون 

تا سقف   و  بە کودکان(     27.559بزرگساالن  پرداخت کرون  اقامت در وطن  از یک سال  پس 

 شد. خواهد 

 

مکانات کمک مالی بیشتر ا  

مخارج سفر،  -  

حمل و نقل وسایل و لوازم شما یا پرداخت هزینه خرید لوازم شخصی،  -  

ونقل ابزار کار،  ابزار کار و حمل -  

سال  ۴ های درمانی تادرمانی/هزینهبیمه -  

دارو برای مصرف یک سال،  -  

، ضروریوسایل کمکی  -  

سال،  ۴به مدت   سال ۱۶ تا  ۵هزینه مدرسه کودکان بین  -  

کردن مدارک سفر کمک برای تهیه -  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atvendehjem.dk/


  

 

 

سال است  ۵۵گر سن شما باالی ا  

کمک  ماهیانه  توانید از دانمارک  ، میسال است  ۵۵ بازگشت به وطن حداقل هنگام  گر سن شما ا

 مالی ثابت دریافت کنید.  

 

توانید این کمک مالی را تحت شرایط خاصی دریافت سال است، می  ۵۴و    ۵۰ گر سن شما بین ا

 کنید.  

 

. برای دریافت این کمک مالی،  کرون در ماه است ۳۶۰۰و  ۲۸۰۰ین کمک مالی معموال" بین ا

دانمارک اجازه اقامت داشته باشید. سال در   ۵بایست حداقل شما می  

 

گر دانمارک با کشور شما یک موافقتنامه دو جانبه داشته باشد، ممکن است بتوانید  ا

تان را با خود ببرید.  از حقوق بازنشستگی بخشی   

 

 

ق پشیمان شدن ح   

از تصمیم خود برای بازگشت به وطن  حق دارند سال   ظرف یک   معموال" گاندناهنپ

توانند دوباره در  میآنها است که بدین معن   نگردند. ای و به دانمارک بازمان شوند ی پش

دانمارک اجازه اقامت بگیرند. در صورت پشیمان شدن از بازگشت به وطن، باید تمام  

پرداخت کنند.  بازمبلغ دریافتی کمک به بازگشت را    

 

د، حق  دریافت کردن کمک مالی برای بازگشت به وطن خود، زمانی که   هاجرانم

پوشی از  ندارند. برای آنها این یک تصمیم نهائی و چشمبازگشت دوباره به دانمارک را 

اند. که در طول اقامت خود در دانمارک داشته است،  حق و حقوقی  

 

نظر کنند. آنها تا   مارکی خود صرفدان از تابعیت  یودتا حد باید قبل از سفر ها  وتابعیتید

ند. در صورت  دو سال فرصت پشیمان شدن از تصمیم لغو تابعیت دانمارکی خود را دار 

به وطن  به بازگشت   مالی  پشیمان شدن از بازگشت به وطن، باید تمام مبلغ دریافتی کمک

.  را بازپرداخت کنند  

 

خواهید گر اطالعات بیشتری میا  

ای را که در سایت  توانید پرسشنامهگر در فکر بازگشت به وطن خود هستید، میا

در یک گفتگوی خصوصی،  ما اینترنتی ما موجود است، پُر و برای ما ارسال کنید.   

تصمیم  در این خصوص دهیم تا بتوانید حقوق شما را توضیح میحق و  امکانات و  

یفه  دهیم. وظ ر مترجم در جلسه را مید، ما ترتیب حضو بگیرید. در صورتی که بخواهی 

نیاز دارید.   گیری تصمیمی است که شما برای ما در اختیار گذاشتن اطالعات   

 

 


