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خروج داوطلبانه
و کمک به بازگشت

پروگرام های حمایتی برای بازگشت به وطن

مشوره شخصی در مورد بازگشت داوطلبانه و ارائه درخواست حمایت با توجه به 
پروگرام های متذکره از طریق اداره اتباع خارجی مرکزی )ZAB( و دفاتر مرکزی 

مشوره دهی بازگشت )ZRB( و Coming Home صورت می گیرد.

مشوره شخصی

مرکز مشوره دهی مسئول شما:

München

Mühldorf
am Inn

Manching

Augsburg

Kempten

Regensburg

Ansbach
Zirndorf

BayreuthBamberg
Würzburg

Schweinfurt

Nürnberg

Deggendorf



کمک به بازگشت و ادغام مجدد چیست؟
کمک به بازگشت و ادغام مجدد به شما در بازگشت به کشور مبداء 

و شروع مجدد در وطن به شما کمک می کند. 
خدمات ذیل می تواند برای شما در نظر گرفته شود:

پروگرام های بازگشت و ادغام مجدد ذیل وجود دارد:

پروگرام بازگشت بایرن

انتقال یاک ها
کمک ادغام مجدد شخصی برای یک بار
اضافه پرداخت برای شروع کسب و کار

 اضافه پرداخت برای کسب صالحیت / تعلیم / کمک مصرف کارآموزی / 
کمک مصرف حق الزحمه برای ارتقاء ادغام در بازار کار کشور وطن

اضافه پرداخت به خاطر مسکن
کمک مصرف ایجاد کسب و کار برای اشخاص در شرایط خاص زندگی الی 12 ماه

حمایت طبی

پروگرام خاص بایرن برای افریقا

اشخاص از کشورهای افریقایی می توانند ضمن کمک ادغام مجدد که یک بار تادیه می 
شود، یک اضافه پرداخت برای تضمین معیشت زندگی برای مدت 12 ماه دریافت کنند.

معلومات مجموعی در مورد خدمات بازگشت داوطلبانه را می توانید در ویب سایت
www.returningfromgermany.de یا www.lfar.bayern.de پیدا نمایید.

پروگرام های بازگشت فدرال-ایالتی 

پروگرام های ادغام مجدد و مهاجرت برای متقاضیان پناهندگی در جرمنی 
)GARP( پروگرام های بازگشت حمایت شده / )REAG(

مصرف سفر و ترانسپورت
کمک مصرف سفر

مصارف اضافی به دالیل طبی در سفر
کمک شروع

آماده نمودن تکیت پرواز 
وسازماندهی سفر

تقبل مصرف سفر
و انتقال ساک ها

کمک مالی
برای شروع

مراقبت طبی
در زمان انتقال

کمک مصرف 
کارآموزی

کمک به ادغام مجدد

ما با کمال میل
به شما مشوره 

می دهیم!
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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)







Prinect PDF Report 19.10.049 - 2 - 12.03.2020 16:49:34


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





