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حول العودة الطوعية الی الوطن
2020
معلومات للالجئين والمغتربين ومزدوجي الجنسية حول
العودة الطوعية

إن كنت ترغب بالعودة الطوعية الی الوطن
منظمة مساعدة الالجئين الدانماركية تقدم المشورة للمواطنين حول العودة الطوعية الی الوطن او البلد
الذي كانوا يقيمون فيها من قبل .بإمكان الالجئون والمغتربون واصحاب الجنسيات المزدوجة (الجنسية
الدانماركية بجانب جنسية اخری) الحصول علی مساعدات مادية عند العودة الطوعية الی الوطن.
الحصول علی المساعدات متعلق بفترة وجودك بالدانمارك وكذلك نوعية اإلقامة التي لديك.
إن كنت ترغب بالحصول علی معلومات حول فيما إذا كنت مشمول بقانون العودة الطوعية وبإمكانك
الحصول علی المساعدات عند العودة الطوعية ،عليك تعبئة إستمارة المعلومات الموجودة في الرابط
التاليwww.atvendehjem.dk. :

المساعدات المادية
في عام  ٢٠٢٠بإمكان الشخص البالغ الحصول علی مبلغ  ١٤٢٠٥٩كرون لبدء حياة جديدة في بلده.
االطفال الغير بالغية يحصلون علی مبلغ  ٤٣٣٢٦كرون
يتم دفع المساعدات علی دفعتين – االولی عند العودة ( ٥٦٨٢٣كرون للبالغ و  ١٧٣٣٠كرون
لالطفال) والدفعة الثانية والتي هي عبارة عن ( ٨٥٢٣٦كرون للبالغ و  ٢٥٩٩٦كرون لالطفال) تدفع
بعد مرور سنة من العودة.

مساعدات اخری
•
•
•
•
•
•
•
•

تكاليف السفر
نقل االمتعة الخاصة او المساعدات لشراء امتعة
المعدات المهنية وكذلك نقل تلك المعدات
التأمين الصحي لمدة  ٤سنوات
االدوية والعالج لمدة سنة
المواد الضرورية
مساعدة الدراسة لألطفال مابين ( ٥و  ١٦سنة) ولمدة  ٤سنوات
مساعدة الحصول علی وثيقة سفر

إن كنت قد بلغت ال  ٥٥سنة من العمر
إن كنت قد بلغت ال  ٥٥سنة من العمر وترغب بالعودة الی الوطن بإمكانك أيضا الحصول علی
مساعدات شهرية مستمرة من الدانمارك.
في حاالت خاصة بإمكانك الحصول علی مساعدات شهرية مستمرة إن كان عمرك مابين  ٥٠و ٥٥
سنة،
عادة المساعدات هي مابين  ٢٨٠٠کرون الی  ٣٦٠٠كرون شهريا .للحصول علی تلك المساعدات
يجب عليك انت تكون مقيما بالدانمارك لمدة التقل عن  ٥سنوات.
إن كانت هنالك اتفاقية بين الدانمارك وبلدك االم فهنالك مجال للحصول علی التقاعد الدانماركي في
بلدك.

حق العدول عن قرار العودة
الالجئين لديهم الحق في العدول عن قرار العودة الی الوطن والعودة مجددا الی الدانمارك من خالل
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.
المغتربين ليس لديهم الحق في العدول عن قرار العودة الطوعية .لذا قرار العودة والحصول علی
المساعدات هو قرار نهائي بالنسبة لهم وبمعنی التنازل عن جميع حقوقهم بالدانمارك.
مزدوجي الجنسية عليهم التنازل عن الجنسية الدانماركية بشكل مؤقت قبل العودة الی بلدهم .لديهم
الحق في العدول عن قرار التنازل عن الجنسية الدانماركية من خالل سنتين من تأريخ التنازل المؤقت.
في حالة العدول عن قرار العودة عليهم إسترجاء جميع المساعدات التي حصلوا عليها عند العودة
الطوعية.

إن كنت ترغب بالحصول علی معلومات إضافية
إن كنت تفكر بالعودة الطوعية الی الوطن بإمكانك ارسال استمارة المعلومات والتي تجدها في موقعنا
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
ترغب بذلك .هدفنا هو تقديم المعلومات لكي تستند عليها في قرارك بالعودة من عدمه.

