
یاینپروژهازطرفصنننقو هزینه
 
اتناننم نهااووننووزاا (AMIF),مناننتنر وام نن پننننهنننق 

یماتریشکشوا ن  شوم.تنمی 

 

 كمک به بازگشت

ماصوا جلسات مشاوره قبل از بازگشت برگزاای
 ماخواست

 

برایپذیر)آسیب برایبنزگشتکننقگننمناسب اطالعات 
خننوام پزشیککشوامبقا,اطالعن  مثنل و هاازینبی
  ..)ه ی 

                                                

  هنگام خروج وگشت ازسازماندیه سفر ب
ی
ماپشتیبان

های ترانزیتی                        هفرودگاوینوما هفرومگن

 جدیدی را آغاز کنید    
ی

ی الملیل مهاجرت )آی او ام( در اتریش،  -در کشورتان زندگ دسامتر  ١١تا  ٠٢٠٢ یهژانو ١ تاری    خاز دفتی سازمان بی 

و تونس ، جمهوری اسالیم ایران، سومایل یکشورها به ه به افرادی که داوطلبانهاین پروژ را اجرا یم نماید.  RESTART IIIپروژه ی  ٠٢٠٠
 .کمک یم نمایدگردند  یم باز ازبکستان

کت نماید چه ؟کیس یم تواند شر  

 

کنتمااینن  هککش وره ای ل ال ت    ات ب ا بنرای  پنروژهشر

 هکشننواهنننیب  هماوطنناننبنننن  ماانننقبننهصننوا مننن نن  

 ازبنسنان نننو ننستنوسن تماوایاسنالیماینرانسسنومننی

مننن ننن نننواننننق  بننننزگنننرمننننق مشننننوابننننزگشنننتشنننمنننن اسنننت. آزام

ا ط کتبخصوصبرای  شر شنمنن  هااب  مااینپنروژهشر

مافنطنط نفننینرمن ن نواننق  هاطالعمهق.ماهرخننننوام

کت کنق.اینپروژهشر

کننتشننمنننما  هبنننشنن ننقک  هماشننت  هلننآننینن تنن   اینننشر
پنننروژ ماننن نننانننز  ف   دراه م   ه   اج   رت و   ی هادار  ت   ای   ی   ده

 ا
ی

. بنننشننقیموج  ود ف  رف  ی  ت خ  ایل وري  ش تپ  ن  اه  ن  دگ

بنهشنمننماخنواسنتفنر مشنوابنزگشتشمنماتکمن ن 
 .                                           کمفخواهقکرم

          

ی اگرتمن  ماایق ماخصوصایننپنروژهاطالعات بیشتی
وکمف هنیام ن مجقممنوتنوممایننفنتکننن نقسبننمفنی 

یق.آی او ام   تمنسبگی 

 اطالعات تمات
 

 بخش پشتیبانی
 بازگشت داوطلبانە و ادغام مجدد

 (IOM)سازمان بین المللی مهاجرت 

 دفتر اتریش

تلفن: ایمیل: 

 درباره ما

ن   نف  م,تننسنین    ١٥٩١ماسننل  المنانممنرننتنر )آیا ا  کنهسنزمننبی 

ن   آژاسنن بننی  ی   هس  ازم  ان م  ل  ل م  ت     د اس  ت  مولنن   مامننانننتننر   ی هدر زم  ی 

فنناننلن نتیم   بننشنق.کنننقومنطنرآنماژننویمابناننمتنرننبن ن ایننسننزمنننبننماشننی 

نمفنننتننروپننروژه کنننیبننی  بنننشر ماشاشتننرننننس مننمومنناننمماهنننبد الننمنناننمس

منننرننننتنننر حنننوزه بنننه منننربنننو  منننخننن نننانننر هننننی

 کنق.همکناییم

دانند  من   آی او ام خود را متعهد به این  الن 
به ننعنن    قنتدنندن منننندکه منهننت نرس ان نتننن  و 

 مهت را  و  تمعه ا س.       

ادغام مجدد کمک به  

 

 پس از بازگشت                                                     همشاور

فرمهر هازاییواوب ٩٥٥ااز  هبکمک نقدی 

کتکننق                                                                      هماپروژ هشر

نطقیبرای یواو ٠٠٥٥ تنسطرادغام مجدد  کمف ی 

مطنصقانقازیکابوکناو نهااهمنظواب       آموزشر

کتکننقهب کمف آسیبپذیر هنیماموقا ت هافرامشر
                                              بر اسات نیازشان

یونظنا براموا  کتکننقگننپ گی   شر

 

  اتریش ازبنزگشت برایحمن ت


