
چه کسا�ن مشمول دریافت »حمایت از ادغام مجدد 
مهاجران آسیب پذیر« می شوند؟

نحوه درخواست
در صورت تمایل به بازگشت تحت »پروژه ی حمایت از بازگشت 

داوطلبانه« باید فرم درخواست خود را به صورت آنالین پرکنید و 
مستقیما برای اداره ی کل مهاجرت نروژ )UDI( ارسال نمایید. موارد 
ن الملیل  پذیرفته شده توسط اداره ی کل مهاجرت نروژ به سازمان ب�ی

مهاجرت)IOM( معر�ن می شوند. 
 برای درخواست بازگشت داوطلبانه می توانید به

  سایت زیر مراجعه نمایید.
www.udi.no/en/return

قربانیان قاچاق انسان )بزرگساالن و کودکان(.

خردساالن بدون همراه )کودکا�ن که بدون والدین یا رسپرست 
قانو�ن به نروژ آمدند(.

ی که دیگر سن کودیک را پشت رس گذاشتند )وق�ت  افراد صغ�ی
ن ۱۸ و ۲۳ سال سن دارند(. کودک بودند به نروژ آمدند و اکنون ب�ی

ی پزشیک جدی به  مهاجرین دارای نیازهای درما�ن )با نیازهای پیگ�ی
محض ورود(.

سایر مهاجرین داوطلب )به عنوان مثال قربانیان خشونت، انفجار 
و سوءاستفاده، قربانیان ازدواج اجباری و مهاجرین مسن بدون 

خانواده در وطن خود(.
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VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME

»پروژه گروه های داوطلب« به مهاجرین داوطلب در نروژ 
که قصد بازگشت به وطنشان دارند کمک می کند. سازمان 
بین المللی مهاجرت قبل از بازگشت در طول و پس از آن، 

حمایت های مضاعفی ارائه می کند.

ن الملیل مهاجرت چه خدما�ت را ارائه می کند؟ سازمان  ب�ی

ایط و بازگشت داوطلبانه )با کمک( به وطن. اطالعا�ت درباره رسش

مشاوره و ارزیا�ب نیازهای استقرار مجدد.

ردیا�ب خانواده برای کودکان بدون همراه.

ارزیا�ب خطر برای قربانیان قاچاق انسان.

کمک در ارتباط با مدارک سفر در صورت نیاز.

سفر آزاد از نروژ به وطن )در صورت نیاز با همراه(.

مشاوره استقرار مجدد و حمایت از MOI در وطن پس از بازگشت.

نظارت در طول مدت کمک برای استقرار مجدد و پس از آن.

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

مهاجران آسیب پذیر

 اطالعات، بازگشت و ادغام مجدد
 برای مهاجرین آسیب پذیر

FARSI | فاریس



اطالعات دیگر

سفر از طریق IOM چه مزیت ها�ی دارد؟

خدمات ارائه شده از سوی IOM رایگان هستند.

برای سفرتان مقروض دولت نروژ نمی شوید.

تاریخ های سفر تأییدشده، برنامه ریزی و آماده سازی برگشت را آسان تر 
می کند.  بدین ترتیب می توانید دوستان و خانواده تان را از قبل مطلع کنید.

مانند سایر مسافران سفر می کنید.

سفرتان تا مقصد نها�ی برنامه ریزی می شود.

IOM مقامات محیل را از ورود شما آگاه نمی کند.

IOM در زمان عزیمت، در طول سفر و در زمان ورود به شما کمک می کند.

ن الملیل است. IOM یک سازمان مستقل دول�ت ب�ی

 در نروژ به شما کمک نمی کند. اگر 
گ

IOM در مورد مشکالت ویزا/پناهندیک
 شما تصمیم عادالنه ای گرفته 

گ
فکر می کنید درمورد درخواست پناهندیک

ید. نشده است، می توانید با وکیل یا NOAS برای مشاوره حقو�ت تماس بگ�ی

قبل از اینکه IOM بتواند در برگشت به شما کمک کند، نیاز به تأییدیه ای از 
اداره مهاجرت نروژ )UDI( دارد. ممکن است UDI سفر افراد خایص را از 
طریق IOM رد کند، در این صورت دلیل رد سفر فقط به شما اطالع داده 

می شود و IOM مطلع نمی شود.

پلیس مهاجرت نروژ  )PU( در روند برگشت شما از طریق IOM هیچ 
مداخله ای نمی کند.

IOM متعهد به این اصل است که مهاجرت انسا�ن و منظم 
به نفع جامعه و مهاجرین است.

کایش در رسارس جهان برای این اهداف  IOM با رسش
همکاری می کند:

اطالعات تماس

کمک در حل چالش های عملکردی مهاجرت.

درک بیش�ت مشکالت مهاجرت.

ترغیب رشد اقتصادی و اجتماعی از طریق مهاجرت.

حمایت از شأن و مقاوم و سالمت مهاجرین.

)IOM( ن الملیل مهاجرت اطالعات تماس سازمان ب�ی

نشا�ن مراجعه حضوری:

ن الملیل مهاجرت روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  سازمان ب�ی
10 صبح تا 15 بعدازظهر باز می باشد.

Skippergata 33 
0154 Oslo, Norway

: آدرس پس�ت

تلفن:

ایمیل:

 وب سایت:

Pb 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no

 مهاجرین میتوانند حمای�ت را  بابت ادغام مجدد دریافت
ن الملیل مهاجرت در   کنند. این کمک توسط سازمان ب�ی

  وطن داوطلب ارائه می شود. کمک مایل نیازهای اسایس 
 را در بدو ورود پوشش می دهد و هدف آن کمک

حمایت های مرتبط با ادغام مجدد معموالً  به دو صورت ارائه  می شود. 
بخ�ش از حمایت مایل به صورت نقدی ارائه می شود. به استثنای کودکا�ن 
که از طریق رسپرست قانو�ن خود این کمک هزینه  را دریافت می کنند. 
کمک های نقدی  می تواند برای غذا ، لباس ، حمل و نقل ، محصوالت 

وری  بهداش�ت ، بازیا�ب و تعویض اسناد هوی�ت گمشده یا سایر نیازهای �ن
هزینه شود. بخش دیگر حمایت مایل برای ادغام مجدد غ�ی نقدی است 

که شامل موارد زیر است: به ادغام مجدد است.

حمایت از ادغام مجدد برای مهاجرین داوطلب/آسیب پذیر

کمک هزینه برای آموزش، آموزش ف�ن و 
حرفه ای، حمایت از راه اندازی مشاغل 

و اشتغال:
ن  این کمک هزینه  می تواند برای تأم�ی

هزینه های مربوط به آموزش ، آموزش 
وع شغل  ه برای رسش ن حرفه ای یا ایجاد انگ�ی

د یا می تواند  مورد استفاده قرار گ�ی
ن کار شغیل باشد. شما  حقوق شما در ح�ی
بر اساس نیازها ، قابلیت ها ، عالیق و 

ید که چگونه  وضعیت خود تصمیم می گ�ی
از آن استفاده شود.

کمک هزینه ی اسکان:

این کمک هزینه به صورت غ�ی 
نقدی ارائه می شود و می تواند 

برای اجاره ، محل اسکان موقت ، 
 

گ
مصالح ساختما�ن ، و لوازم خانیک
د. وری مورد استفاده قرار گ�ی �ن

کمک هزینه برای نیازهای پزشیک:

این کمک هزینه  می تواند برای 
موارد پزشیک اعم از  درمان، 

ن دارو استفاده شود. مشاوره یا تام�ی

ن برای کسب اطالعات بیش�ت در رابطه با فرایند درخواست خود  همچن�ی
می توانید از راههای زیر با ما در تماس باشید:

اداره ی کل مهاجرت نروژ تلفن: 96 61 43 40 47+
varp@udi.no :ایمیل

www.udi.no/en/return :وبسایت   


