
 کمک به باز گشت د اوطلب و اسقرار مجدد از کشور بلجیم 

  اقامت كه  سوم كشور   به ويا  بازگشت خود اصىل  كشور   به خواهند  ىم وطلبانهاد كه  مهاجرين نعدهآ به ت مهاجر  ىللالم بي    سازمان
  . كند   ىم كمك  ،كنند  مهاجرت باشد  شده ي   انها تضم دايىم

 

 بازگشت داوطلب  چيست ؟

ن الملىل مهاجر ت  ىم تواند  به من كمك كند ؟  آيا سازمان بي 

 چگونه  کار ىم کند؟

 در كجا ىم توانم درخواست كنم ؟ 

 چی حمایتی دریافت خواهم کرد  ؟ 

 
 

 ؟  چيست طالب و اد گشت  باز 

 تصميم اگر   .  ، استكنند   ىم فكر  بلجيم از  خود  اصىل كشور   به گشت   باز  مورد  در  كه  افراد  براى رايگانخدمت  يك وطلباناد گشت  باز 
كاى و کمک فداسیل   با  آی او ام ،شما براى است مناسب انتخاب کي اين كه٬و فکر میکنید  گرفتيد  امور در مورد   همه از  شان شر

  . آوريد  بدست را  خود  نياز  مورد  مدارك تمام تا  الزم رهنمائ   و تنظیم سفر  بشمول٬ كرد   خواهد  مراقبتبازگشت شما 

 

ن الملىل مهاجرت شما را   ! کمک کند   میتواندسازمان بي 

 وضيعت داشت نظر  در  بدون بلجيم در  مهاجرين همه براى( آی او ام ) مهاجرت سازمان بي   الملىل وطلبا د گشت  باز  هاى ک كم
یس قابل  ،انها قانوئ     . میباشد دستر

شمرده  محرم گفتوگو میکنمو   بحث كه  را نچه آ هر  .كنيد  صحبت وطلبا د گشت  باز  مورد  در  ما  با  تعهد  هيچگونه بدون توانيد  ىم شما 
 .  سازیمیم گاهآپرواز  از  بعد  و حي    ، قبل موجود  هاى كمک   مورد  در  را  شما  ما  میشود. 

  صحبت ،دارد وجود  شما  احتماىل گشت  باز  مورد  در  كه  نگرائ   گونه  هر  باره در  ما  مشاوران از  يىك با  شخىص گفتگوى  در  توانيد  ىم شما 
يم تماس شما  اصىل كشور   در  آی او ام  دفتر  در  خود  همكاران با  شما  مشخص سواالت پاسخ ميتوانيم براى  ما همچنان . كنيد    . بگت 

 ها  آماده تمام در  تواند  ىم  آی او ام   پس شما است، براى مناسب انتخاب وطلباد گشت  باز  كه  گرفتيد   تصميم شما  اگر 
ی

  براىگ
 شما را کمک کند.  ،بلجيم از  عودت 

 

 ؟ گونه  کار ىم کند چ

آی  .  دهد  توضيعرا  جزئيات تمامتا   گرفت  خواهد  تماس شما  با   ورهمش براىآی او ام ٫ وطلبا د گشت  باز  براى شما  درخواست از  پس
 تنظيم را  شما  سفر  آی او ام  . وید ش سفر  آماده كه  هنگاىم . آوريد  بدست را  خود  سفر  اسناد  تا  كند   كمك  و  رهنمائ   را  شما  ميتواند  او ام 



 در  ٬بود خواهد  عادى مسافر  يك مانند  سفر شما مگر   ، كند   ىم كمک   شما  به  آی او ام  بروكسل هوائ   ميدان در  پرواز  حي    ٬كند  ىم
ورت صورت   .  كند   كمک   را  شما  هوائ   هاى ميدان در  ورد  هنگام و  ترانزيت در  تواند  ىم آی او ام  ض 

 

 در كجا ىم توانم درخواست كنم ؟ 

 از ا وطلت  اد گشت  باز  مورد  در  بيشتر  مات معلو  میتوانید درخواست دهید و  مركز  اين طريق از  داريد  سكونت يرشذپ مركز  در  ما ش اگر 
 . كنيد   کسب  تان اجتماىع معاون

كاى از  يىك با  بيشتر  اطالعات كسب  براى ،داريد سكونت شخىص آدرس يک  در  پذريش هاى مركز   از خارج شما  اگر  و   سازمان در  ما  شر
 مراجعه فداسيل گشت  باز  هاى دفتر  از  يىك در  هم يا  و (  كنيد   كليك here  را اينجا  كامل  لست براى)  شويد  تماس در  دولتر  غت   هاى
  .  كنيد 

 
 
كاى با  تماس اطالعات مورد  در  اينجا  از  لطفا   محل ک نزدي در  مان شر

ی
  .  كنيد  پيدا  را  تان زندگ

يد  تماس توانيد  ىم گشت  باز  مورد  در  سوال نوع هر  براى      :  بگي 

 انگليىس و  فرانسوى0491/56.05.23:

 انگليىس  و  هالندى 0499/64.80.94 :
 

 ؟  چی حمایتی دریافت خواهم کرد 

کمک   سفر مصارف در جریان ی  برا  همچينان و  ، ميكند  پرداخت و  تنظيم موتر  در  هم ويا  طياره در  را  شما  سفر  هاى تكت  آی او ام 
 .به شما پرداخت میکند هوائ   ميدان در  پرواز  از  قبل نقدیرا 

 به شکوری عودت دارد. وابست مجدد  ادغام هاى كمكبه  شما مستحق  بودن  
ی

تا در  است ابتدائ   ىككم  يک هدف از ین کمک  . شويد ىك
 انها  محىل هاى دفتر  مورد  ودر  يافته اختصاص هاى كمک   مورد  در  متقاضيان تمام به  پرواز از  قبل . ادغام مجدد شما را حمایت کند 

 شود.  ىم داده معلومات

 .  
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https://belgium.iom.int/sites/default/files/AVRR%20Partners.pdf

