TYRKISK

KESİN DÖNÜŞ 2019 HAKKIDA
Mülteci ve göçmenlere gönüllü kesin
dönüş hakkında bilgi

KESİN DÖNÜŞ YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR-SANIZ
Dansk Flygtningehjælp (Danimarka Mülteciler Yardım Derneği)
hem mültecilere hem de göçmenlere kesin dönüş hakkında
danışmanlık hizmeti vermektedir. Biz Danimarka ve dünyanın
diğer yerlerindeki mülteci sorunlarına kalıcı çözümler bulmak
için çalışıyoruz.

EKONOMİK DESTEK
•
•

2019’de yetişkinler ülkelerinde yeni bir yaşama başlamak için 139.274 krona kadar yardım alırlar
Çocuklar 42.476 krona kadar yardım alırlar.

Bu yardım iki etapta verilir. İlk ödeme Danimarka’dan ayrılırken
verilir, ikinci ödeme (yetişkinlere 83.565 krona kadar ve çocuklara 25.486 krona kadar) kendi ülkelerinde geçirdikleri bir yıldan
sonra verilir.

DİĞER DESTEK OLANAKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Yolculuk masrafları, Eşyaların nakli veya kişinin evini
döşemesinde alınan eşyalar için yaptığı masrafa yardım
Size ait eşyaların nakli
İş aletleri
4 senelik hastalık sigortası
1 senelik ilaçlar
Gerekli yardım araçları
5-16 Yaş arası çocuklar için 4 yıllık okul masrafları
Seyahat belgelerinin tedariki için yardım

55 YAŞINI DOLDURDUYSANIZ
Eğer en az 55 yaşındaysanız,Danimarka’dan her ay sabit bir
para yardımı alabilirsiniz.
Para yardımı normalde aylık 2.800 kron ile 4.500 kron
arasındadır. Aylık para yardımı alabilmek için Danimarka’da en
az 5 yıl oturma iznine sahip olmuş olmalısınız.

PİŞMANLIK HAKKI
Mülteciler 1 sene içerisinde kesin dönüş kararlarından pişman
olup Danimarka’ya geri gelebilirler. Bu mültecilerin Danimarka’daki haklarını yeniden alabilecekleri anlamına gelir. Ülkesine
geri dönme kararından vazgeçtıği takdirde, kesin dönüş için
yapılan yardımların tamamını geri ödeyecektir
Göçmenler Danimarka’dan ayrıldıktan ve ülkelerine kesin dönüş
için yardım aldıktan sonra Danimarka’ya geri dönme hakkına
sahip değildirler. Onlar için karar nihaidir ve Danimarka’dayken
sahip oldukları hakları kaybetmeleri anlamına gelir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İSTİYORSA-NIZ
Kesin dönüş yapmayı düşünüyorsanız, Internet sitemizden
bulabileceğiniz bir bilgi formunu doldurup bize gönderebilirsiniz.
Bireysel bir görüşme yaparak size olanaklarınız ve haklarınız
hakkında bilgi veririz, siz de kararınızı verebilirsiniz. Eğer isterseniz görüşmede tercüman bulundurabiliriz.
Bizim görevimiz kararınızı vermenizde size yardımcı olacak
bilgileri size vermektir.

SORULARINIZ VARSA,
BİZLERİ ARAYIN
Danışmanlık hizmeti verdiğimiz günler:
Pazartesiden Cumaya kadar saat 9 -15
Danca ve İngilizce
Tel. 33 73 50 00

Aşağıdaki numaralardan Dancacın yanı sıra belirtilen dillerde danışmanlık sunulur
Boşnakça/Sırpça/Hırvatça
Tel. 33 73 52 33
Arapça ve Kürtçe (Soranice)
Tel. 33 73 52 28
Kesin dönüş konusunda haklarınız ile ilgili bireysel somut bir
danışmanlık istiyorsanız, Internet sitemizden bulabileceğiniz
bir bilgi formunu doldurup bize göndermelisiniz.
www.flygtning.dk/atvendehjem
www.atvendehjem.dk
Bize E-mail ile de ulaşabilirsiniz:
atvendehjem@drc.ngo

