عودت به وطن
آيا شما يک افغان ھستيد و ميخواھيد از دنمارک به افغانستان داوطلبانه عودت کنيد؟
سازمان بين المللی مھاجرت در عرصه ھای ذيل شما را کمک کرده ميتواند!
پذيرائی:
کارمندان سازمان بين المللی مھاجرت شما را حين ورود به ميدان ھوائی کابل مالقات و در ساحه کنترول پوليس سرحدی با شما
ھمکاری خواھند کرد .و کمکھای ذيل نيز برای شما در نظر گرفته شده است.
 انتقال:
خدمات ترانسپورتی جھت انتقال مسافرين به منزلگاه نھايی شان )در صورت ضرورت(
 اقامتگاه:
فراھم آوری آقامتگاه موقتی در کابل )صرف برای مدت کوتاه(
 صحت:
خدمات صحی )در صورت ضرورت(
 معلومات
برای پيشبرد پروسه استقرار مجدد معلومات اضافی که شامل شماره ھای تماس دفاتر  IOMنزديک به اقامتگاه شما
ميباشد ،نيز در اختيار شما قرار داده ميشود.
کمکھای استقرار مجدد:
تيم استقرار مجدد سازمان بين المللی مھاجرت در ھريکی از اين دفاتر به شما مشوره ھای الزم را ارائه نموده و از کمک ھای
موجوده استقرار مجدد شما را آگاه ميسازند.
بلخ ،باميان ،بدخشان ،ھرات ،کابل ،کندھار ، ،ننگرھار و پکتيا
اينکه به به چه نوع کمک درخواست بدھيد کامآل مربوط به شما و تصميم شما ميشود و ميتوانيد آنرا با  IOMمطرح نمايد.

چھار نوع کمکھای استقرار مجدد در اختيار شما قرار دارد:
 تأسيس تجارت کوچک:
اگر شما کار شخصی را انتخاب کنيد ،در اينصورت  IOMحاضر است شما را در شناسائی يک تجارت خوب کمک
نمايد .البته که انتخاب کار شخصی وابستگی به تجربه قبلی شما و ديگر تجارتھای مربوطه در محل عودت شما دارد.
 آموزش ھای تعليمی و مسلکی:
 IOMآوزش ھای تعليمی و مسلکی را با ھمکاری نزديک شرکايش برای شما پيشکش مينمايد.
 آموزش ھای داخل وظيفه:
اگر شما اين گزينه را انتخاب نمايد IOM ،شما را در يکی از تجارت ھا شامل نموده تا بتوانيد مھارت ھای الزمی را از
طريق کار عملی به دست آريد IOM .مصارف روزمره شما را در صورتيکه آموزش بدون معاش باشد ،پرداخت
مينمايد.
 استخدام از طريق خدمات مراجعاتی:
فراھم نمودن فرصت ھای استخدام از طريق خدمات مراجعاتی به موسسات مختلفه.
شما و وھر يک از عضو فاميل تان که با شما عودت ميکنند کمک ھای استقرار مجدد را به ارزش تقريبا  ٢٠٠٠٠کرونی
دنمارکی دريافت خواھيد کرد.
معلومات اضافی:
اگر شما عالقمند دريافت معلومات پيشتر ھستيد ،لطفا ً فراموش نکنيد که با تيم کاری استقرار مجدد آی.او.ام در کابل تماس
برقرار نماييد.
شمارۀ تماس٠٠٩٣(٠) ٧٩٩ ٨٧٠ ٣٢۴ :
سکايپIOM-AVRR-Afghanistan :
اوقات کاری :يکشنبه الی پنچ شنبه از ساعت  ٨:٠٠صبح الی  ۵:٠٠بعد از ظھر
اين کمک ھا از اول جنوری  ٢٠١٧الی اخير سال  ٢٠١٧برای آنعده افغانھای يی که از اول جنوری  ٢٠١٧الی اول جوالی
 ٢٠١٧به کشور عودت ميکنند ،ادامه دارد.

