
برنامه کمک به بازگشت 
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 (IOM) ن الملیل مهاجرت سازمان ب�ی
میتواند در خصوص بازگشت فرد 

داوطلب به کشورش کمک کند
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(IOM) ن الملیل مهاجرت فواید سفر از طریق سازمان ب�ی

 (IOM) ن الملیل مهاجرت خدمات ارائه شده از سوی سازمان ب�ی
رایگان است.

بخاطر سفرتان، ِدی�ن به دولت ناروی نخواهید داشت.

ن الملیل مهاجرت (IOM) میتواند در راستای دستیا�ب به  سازمان ب�ی
اسناد مربوط به سفر کمک کند. 

 برای بازگشت را 
گ

تاریخ های تایید شده سفر، برنامه ریزی و آماده �
آسان تر میسازد. این حالت این امکان را برای شما فراهم میآورد تا 
از قبل دوستان یا خویشاوندان را از بازگشت خود مطلع سازید. 

به عنوان یک مسافر عادی سفر خواهید کرد.

مقدمات سفر شما تا مقصد نها�ی ترتیب داده میشود.

ن الملیل مهاجرت (IOM) مراتب سفر شما را به مقامات  سازمان ب�ی
محیل اطالع نخواهند داد.

ن  هنگم خروج، ترانزیت و پس از ورود از کمک های سازمان ب�ی
الملیل مهاجرت (IOM) بهره مند خواهید شد.

برخی اتباع ممکن است برای دریافت کمک های مایل بیش�ت واجد 
ن الملیل  ، با سازمان ب�ی ایط باشند. جهت کسب معلومات بیش�ت �ش

ید. مهاجرت تماس بگ�ی

برنامه کمک به بازگشت فرد داوطلب (VARP)، یک برنامه کمک به بازگشت 
قانو�ن در ناروی پیشنهاد داده  است که به پناهجویان و سایر مهاجرین غ�ی
شده است. هدف از این برنامه، ارائه کمک به افراد است که به صورت 

داوطلبانه  قصد بازگشت به کشور خود را دارند.

ن الملیل  برنامه کمک به بازگشت فرد داوطلب (VARP) سازمان ب�ی
مهاجرت (IOM) خدمات ذیل را ارائه میدهد:

- اطالع رسا�ن و مشوره در خصوص بازگشت 
- کمک در خصوص ارائه درخواست برای اسناد سفر

- ترتیب مقدمات سفر به مقصد نها�ی
- کمک برای خروج، کمک در ترانزیت و کمک پس از ورود 

- ارائه کمک درخصوص حمل و نقل به مقصد نها�ی 
ی های محدود، درصورت امکان و درصورت درخواست  - انجام پیگ�ی

   فرد

ایط هستند؟ یک ها واجد �ش

۱) پناهجویان که: 

 شان به حالت تعلیق درآمده است
گ

- درخواست پناهنده �
 شان رد شده است

گ
- تقاضای پناهنده �

 رد شده است 
گ

- تقاضای مجدد آن ها برای پناهنده �
 شان رصف نظر کرده اند

گ
- از تقاضای پناهنده �

 ثبت نام نکرده است یا به صورت
گ

 ۲) هر مهاجر که برای پناهنده �
قانو�ن در ناروی است     غ�ی
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ن الملیل مهاجرت (IOM) به این اصل پایبند  سازمان ب�ی
است که مهاجرت انسا�ن و قانونمند در جهت منافع 

مهاجرین و جوامع است. 

ن الملیل مهاجرت (IOM) با  حوزه های فعالی�ت سازمان ب�ی
کای جها�ن خود عبارتند از: �ش

معلومات تماس

کمک به تحقق چالش های عملیا�ت مهاجرت.
د درک مشکالت مهاجرت. پیش�ب

کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق مهاجرت. 
حفظ کرامت و رفاه مهاجرین.

ن الملیل مهاجرت (IOM) ازروز دوشنبه  سازمان ب�ی
 ایل جمعه ازساعت ۰۱ صبح ایل ۳ دیگر کارمیکند.
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نحوه ارائه درخواست

اگر شما تمایل عودت به کشور اصیل تان  تحت برنامه VARP (برنامه 
کمک به بازگشت داوطلب) رادارید ، باید یک فورم درخواست را به 
صورت آنالین تکمیل نمایید وانرا مستقیماً به  اداره مهاجرت ناروی 
ن  (UDI)تسلیم نماید. آنعده درخواستیهای که برای کمک سازمان ب�ی

الملیل مهاجرت (IOM) مورد قبول اداره مهاجرت ناروی (UDI) گردیده 
ن الملیل  باشد از طریق اداره مهاجرت ناروی (UDI) به سازمان ب�ی

مهاجرت (IOM) راجع میگردد.
برای درخواست عودت داوطلبانٔه کمک شده میتوانید به صورت آنالین 

از ویب سایت اداره مهاجرت ناروی (UDI) بازدید کنید 
                                                                                                           www.udi.no/en/return

ورت دارید٬  اگر شما به هرنوع معلومات درموردپروسه درخواست رصن
لطفا به اداره مهاجرت ناروی درتماس شوید:  

تلیفون: 96 61 43 40 47+
varp@udi.no :ونییک پست الک�ت

www.udi.no/en/return :وبسایت   

س افراد است که تمایل دارند  ن الملیل مهاجرت (IOM) در دس�ت سازمان ب�ی
به صورت داوطلبانه به کشور خویش بازگردند.

ن الملیل مهاجرت (IOM) بخ�ش از دولت ناروی محسوب  سازمان ب�ی
نمیشود.

ن الملیل مهاجرت (IOM) درخصوص مشکالت مربوط به ویزه/  سازمان ب�ی
 در ناروی کمک نمیکند.

گ
پناهنده �

 
گ

چنانچه بر این باور هستید که به گونه  منصفانه به درخواست پناهنده �
 نشده است، میتوانید جهت دریافت کمک با یک وکیل یا 

گ
شما رسیده �

ید. NOAS که دارای تخصص حقو�ت است تماس بگ�ی

ن الملیل مهاجرت (IOM) قبل از اینکه  توجه داشته باشید که سازمان ب�ی
بتواند شما را در برنامه بازگشت خود بگنجاند، به تایید مقامات ناروی 
(اداره مهاجرت (UDI) نیاز دارد. اداره مهاجرت (UDI) میتواند از سفر 
ن الملیل مهاجرت (IOM) ممانعت بعمل  افراد خاص از طریق سازمان ب�ی

ن الملیل مهاجرت (IOM) معلوم نیست و  اورد و دالیل ان برای سازمان ب�ی
تنها شخص شما از علت این ممانعت مطلع خواهید شد.

ن  اداره پئلیس ناروی در بازگشت داوطلبانه شما از طریق سازمان ب�ی
الملیل مهاجرت (IOM) کدام مداخله  ندارد. 

ن الملیل مهاجرت حق مالکیت معنوی محفوظ است © سازمان ب�ی
عکس جلو، گرفته شده توسط: IOM/Samantha Donki. عکس وسط داخل گرفته شده توسط: IOM/Carina Wint عکس راست 

IOM/Barat Ali Batoo  :داخل گرفته شده توسط

معلومات اضا�ن


