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هیواد ته د بیرته راستنیدوپه اړه 2019
معلومات دپناه غوښتونکواوکډوالولپاره چی په خپله خوښه
هیواد ته د بیرته ستنیږی

که چیرته خپل هیواد ته د ستیندو په فکرکی یاست
د د نمارک د پناه غوښتنکو د مرستی اداره  ،پناه غوښتنکو او
کډوالو ته خپل هیواد ته د بیرته ستنیدوپه اړه الرښونه کوی۰
مونږ فعالیت کوو چی ولټوو دایمي حل الره د پناه غوښتنکود
ستونزو په اړه په د نمارک او بهر کی۰

مالی مرسته
په  2019کال لویانو ته تر  139.274کرون ورکول کیږی ،چی
نوی ژوند شروع کړی خپل هیواد کی۰
ماشومانو ته تر  42.476کرون ورکول کیږی۰
د پیسو ورکړه په دو برخو ویشل کیږی ،لومړی برخه کله چی
خارجیږی له هیواد نه ،او دوهمه برخه (تر  83.565کرون لویانو
ته او تر  25.486ماشومانوته ) د یو کال اوسیدو وروستو په خپل
هیواد کی ورکول کیږی۰

د مرستې نور امکانات

۰سفر خرڅ
۰ستاسو د وسا یلو انتقال یا د شخصي د کور وسا یلو پیرودلو سره
مرسته کول
۰د کار اسباب او لوازم
۰صحي بیمه د د څلورو کلونو لپاره
۰د دوا مصرف د یو کال لپاره
۰د ماشومانو د ښوونځي لپاره مالتړ (له  ۱۶ - ۵کلونو
څخه) د څلورو کلونو لپاره.
۰د سفر د اسنادو د اخیستلو لپاره مرسته.

که چیرته  55کلن یاست
که چیرته لږترلږه  55کلن یاست کوالی شی چی یو ثابته میاشتنی
ٙ
معموال
نقدی مرسته د ډنمارک څخه ترالسه کړی۰دغه نقدی مرسته
د میاشتی له  2.800څخه تر  5.500کرون وې۰د د غه مرستی
ترالسه کولو لپاره لږ تر لږه  5کاله په ډ نمارک کی باید اوسیدلی
یاست۰

د پښیمانه کیدلو حق
پناه غوښتونکی حق لری چی دننه په یو کال کی خپل هیواد ته د
ستنیدو له پریکړه څخه پښیمان شی٬او بیرته ډنمارک ته راستانه
شی.د دوی لپاره پدی معنی ده ٬چی دوی کوالی شی چی بیرته
ډنمارک کی خپل حقوق تر السه کړی۰
تاسو باید د بیرته ستنیدو ټوله مرسته بیرته ورکړئ که چیرته تاسو
هیواد ته د بیرته راستنیدوپه اړه پښېمانه شی.
کله چی کډوال خپل وطن ته دستنیدو لپاره نقدی کمک ترالسه کړی
او والړ شی٬دوی حق نلری چی بیرته ډنمارک ته راوکرځی۰ددوی
لپاره پریکړه قطعی ده٬او له هغه حقوقو څخه بی برخی کیږی کوم
چی یی په ډنمارک کی داوسیدو په وقت کی لرل۰

که چیرته ډیر معلومات غواړی
که چیرته خپل هیواد ته د ستیندو په فکرکی یاست،کوالی شی چی
زمونږ د اینترنتی پاڼي څخه موجوده غوښتنلیک مونږ ته
راواستوی۰په یو ځانګړه مرکه کی تاسو ته ستاسو د حقوقو او
امکاناتو په اړه معلومات درکول کیږی،تر څو خپله پریکړه
وکړی۰که چیرته وغواړی د ژباړونکئ امکانات هم د رته
برابرو۰زمونږ د نده د معلوماتو ورکړه ده چی دهغی نه په استفاده
سره خپله پریکړه وکړی۰

د مشوری ورکړه
دوشنبه څخه تر جمعه
د  9بجو څخه تر  15بجو پورې
په ډنمارکی او انګلیسی ژبو
T 33735000
غیر د ډنمارکی ژبی څخه په دغو شمیرو د مشوری ورکړه هم
شته
بوسنی/صربی/کراواتی
T 33 73 52 33

عربی وکردی (سرانی)
T 33 73 52 28

که چیرته غواړی دقیقا د خپلو حقوقو په باره کی خپل هیواد ته
د ستینیدو په ارتباط خانګړی مشوره غواړی ،باید غوښتنلیک
چی زمونږ اڼترنیتی پاڼه کی موجود دی ډک کړې
www.flygtning.dk/atvendehjem
www.atvendehjem.dk

کوالی شی د ایمیل له طریقه مونږ ته ولیکی
atvendehjem@drc.ngo

