
www.lfar.bayern.de

المغادرة الطوعية 
والمساعدة في العودة

برامج الدعم للعودة إلى الوطن

يتم تقديم المشورة الفردية حول العودة الطوعية والتقدم بطلب للحصول على تمويل 
)ZAB( والمراكز المركزية  وفًقا للبرامج المذكورة من قبل مصلحة األجانب المركزية

.)Coming Home( وكذلك مركز استشارة العودة )ZRB( الستشارة العودة

المشورة الفردية

ميونخ

مولدورف
أم إن

مانشينغ

آوغسبورغ

كيمتن

ريغنسبورغ

آنسباخ
تسيرندورف

بامبرغبايرويت
فورتسبورغ

شفاينفورت

نورنبرغ

دغندورف

مركز المشورة المختص التابع لك:

  حقل العنوان



ما هي مساعدات العودة وإعادة اإلدماج؟
تهدف مساعدات العودة وإعادة اإلدماج إلى مساعدتك 

في العودة إلى بلدك األصلي والبدء من جديد. 
يمكنك التقدم للحصول على الخدمات التالية:

تتوفر برامج العودة وإعادة اإلدماج التالية:

برنامج العودة البافارية

نقل األمتعة
إعانة إعادة اإلدماج الشخصية لمرة واحدة

إعانة لتأسيس مشروع جديد
 منحة التأهيل / منحة التعليم / إعانة التدريب / إعانة األجور لتعزيز االندماج 

في سوق العمل في الموطن األصلي
بدل السكن

سد بدل لألشخاص الذين يعيشون في ظروف خاصة لمدة تصل إلى 12 شهًرا
الدعم الطبي

البرنامج البافاري الخاص ألفريقيا

باإلضافة إلى إعانة إعادة اإلدماج التي تمنح لمرة واحدة، يمكن لألفراد من الدول 
األفريقية الحصول على منحة تأمين العيش لمدة 12 شهًرا.

يمكن العثور على معلومات عامة عن عروض العودة الطوعية على
.www.lfar.bayern.de أو www.returningfromgermany.de

برامج العودة االتحادية 

برنامج إعادة اإلدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا )REAG( / برنامج 
)GARP( العودة إلى الوطن بمساعدة الحكومة

تكاليف السفر والنقل
إعانة السفر

التكاليف الطبية اإلضافية للسفر
المساعدة على البدء

حجز الطيران 
وتنظيم الرحالت

تحمل تكاليف السفر 
ونقل األمتعة

المساعدة المالية 
على البدء من جديد

الرعاية الطبية 
أثناء التنقل

إعانة التدريب إعانة إعادة اإلدماج

يسرنا تقديم 
المشورة لك!
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Farben
Maximale Flächendeckung 329% ist oberhalb der 300% Grenze #1 (1)
Farbraum: ICC-RGB (sRGB IEC61966-2.1) überdruckt #11 (1)


Schriften
Arial-BoldMT und ArialMT haben dieselbe eindeutige Kennung
Arial-BoldMT und Arial-BoldMT haben dieselbe eindeutige Kennung
Arial-BoldMT und UniversLTStd-Bold haben dieselbe eindeutige Kennung


Inhalt
Strichstärke von 0.019 mm auf 0.076 mm geändert #3 (1)
Strichstärke von 0.026 mm auf 0.076 mm geändert #2 (2)
Strichstärke von 0.050 mm auf 0.076 mm geändert #11 (1)
Strichstärke von 0.052 mm auf 0.076 mm geändert #2 (1)
Strichstärke von 0.061 mm auf 0.076 mm geändert #1 (1)
Strichstärke von 0.062 mm auf 0.076 mm geändert #11 (1)
Strichstärke von 0.073 mm auf 0.076 mm geändert #2 (1)
Strichstärke von 0.074 mm auf 0.076 mm geändert #11 (1)
Linie mit 0.006 mm Stärke entfernt (Schwellwert: 0.010 mm) #1 (1)
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Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: 01_Prüfung_PDFX3


Farbseparationen: 4
CMYK


Farbräume
DeviceCMYK / Separation
ICCBased (CMM erforderlich)
ICC-RGB (sRGB IEC61966-2.1)


Schriften: 5
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Arial-BoldMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
ArialMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
ArialMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
UniversLTStd-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe





