Belçika'dan Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon

IOM, gönüllü olarak menşe ülkelerine dönmek veya daimi ikamet garantili üçüncü bir ülkeye göç
etmek isteyen göçmenleri desteklemektedir.

GÖNÜLLÜ İADE NEDİR?
IOM BANA YARDIM EDEBİLİRMİ?
NASIL ÇALIŞIR?
NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
HANGİ DESTEĞİ ALACAĞIM?

GÖNÜLLÜ İADE NEDİR?
Gönüllü İade Belçika menşe ülkelerine dönmeyi düşünen insanlar için ücretsiz bir hizmettir. Bunun
sizin için doğru seçim olduğuna karar verirseniz, FEDASIL'in desteğiyle IOM ve ortakları, uçuşlarınızı
rezerve etmek ve gerekli tüm belgelere sahip olduğunuzdan emin olmak için size rehberlik etmek gibi
her şeyi halledecektir.
IOM SİZE YARDIMCI OLABİLİR
IOM’un gönüllü geri dönüş yardımı, yasal statüsüne bakılmaksızın Belçika'daki tüm göçmenler
tarafından kullanılabilir.
Bizimle herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin gönüllü geri dönüş hakkında konuşabilirsiniz.
Konuştuğumuz her şey gizli tutulacaktır. Kalkıştan önce, kalkış sırasında ve sonrasında mevcut
yardımlar hakkında sizi bilgilendireceğiz.
Danışmanlarımızdan biriyle kişisel bir görüşmede olası geri dönüşünüzle ilgili endişelerinizi
tartışabilirsiniz. Daha spesifik soruları yanıtlamak için, ülkenizdeki IOM ofisinde meslektaşlarımızla
iletişime geçebiliriz.
Gönüllü geri dönüşün sizin için doğru seçim olduğuna karar verirseniz, IOM kalkış için tüm hazırlıklar
konusunda size yardımcı olabilir.
NASIL ÇALIŞIR?
Gönüllü İade başvurusunda bulunduktan sonra, IOM sizinle tüm temasların açıklanacağı bir
danışmanlık için iletişime geçecektir. IOM, seyahat belgelerinizi edinmenize yardımcı olabilir ve
atmanız gereken adımları açıklar. Seyahate hazır olduğunuzda, IOM yolculuğunuzu ayırtacaktır. IOM,
Brüksel'deki havaalanında kalkışta size yardımcı olacaktır, ancak normal bir yolcu olarak seyahat
edeceksiniz. Gerekirse, IOM havalimanlarında transit sırasında ve varışta yardım sağlayabilir.
NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
Bir resepsiyon yapısında ikamet ediyorsanız, sosyal yardımcınızdan gönüllü geri dönüş hakkında daha
fazla bilgi isteyerek merkez aracılığıyla başvurabilirsiniz.

Kabul yapısının dışında veya özel bir adreste ikamet ediyorsanız, daha fazla bilgi için STÖ
ortaklarımızdan biriyle (tam liste için buraya tıklayın) veya Fedasil iade ofislerinin biriyle iletişime
geçebilirsiniz. Ikamet yerinize yakın bir ortağın iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.
İade ve yeniden entegrasyonla ilgili tüm sorular için iletişime geçebilirsiniz:
FR / ENG: 0491 / 56.05.23
NL / ENG: 0499 / 64.80.94
HANGİ DESTEĞİ ALACAĞIM?
IOM, dönüş yolculuğu için uçak ve / veya otobüs biletinizi ayırıp ödeyecek ve havaalanında alacağınız
yolculuk için size harçlık sağlayacaktır.
Geri döndüğünüz ülkeye bağlı olarak, yeniden entegrasyon desteği alabilirsiniz. Bu desteğin, eve
yeniden entegre olmanız için ilk destek olması amaçlanmıştır. Ayrılmadan önce, tüm adaylara
kendilerine tahsis edilen destek hakkında bilgi verilecek ve iletişim bilgileri yerel IOM ofislerine
gönderilecektir.
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