
 

 

یجب علیك في النرویج  قامةباإلتصریح  إذا کنت بال
. یمکنك تقدیم طلب للحصول علی األصلي العودة إلی بلدك

المساعدة من أجل السفر إلی وطنك األم وبدء حیاة جدیدة 
 ھناك. 

لك تقدیم طلب بخصوص العودة  یحقّ 
 بمساعدة السلطات إذا کنت بلدكإلی 

لی الرفض علی طلب اللجوء أو قد حصلت ع •
 اإلقامة.بتصریح الطلب الحصول علی 

 السلطات علی طلبك تنتظر ردّ  •

•  ً  ةفي النرویج بطریقة غیر شرعیّ  مقیما
 

 تحصل علیكعائد 

 مساعدة اقتصادیة وعملیة •

 مساعدة للحصول علی جواز سفر ووثائق السفر •

 تذکرة السفر بالطائرة •

 ھجرةالدولیة لل منظمةالإرشادات من قبل  •
(IOM) .في النرویج 

 

 

ما ھو نوع المساعدة التي یمکنك الحصول 
 علیھا؟

محددة مھلة الالمت طلب العودة قبل إنقضاء إذا قدَّ  •
عطاة لك، أو قبل حصولك علی مھلة مغادرة المُ لل

 کرونة. 20 000المغادرة، تحصل علی 

اریخ إنقضاء مھلة ت بعدمت طلب العودة إذا قدَّ  •
  2000و کرونة  7 000المغادرة تحصل علی 

عاما  18کرونة عن کل طفل کان عمرە أقل من 
عندما قمتم بتقدیم طلب العودة بمساعدة 

 . السلطات

باإلضافة إلی ھذا تحصل العوائل علی مساعدة قیمتھا 
عاما  18یقل عمرە عن طفل  کرونة عن کلّ  10000

الطلب  بق علی الذین یقدمون. ھذا ینطیعود إلی وطنھو
 قبل إنقضاء مھلة المغادرة. 

 تقدیم الطلب علی الشکل التالي یتمّ 
ً تّ إ ) علی رقم IOM(بالمنظمة الدولیة للھجرة  صل مجانا

    800  37  484: الھاتف
 ً سالة عبر البرید األلکتروني إلی رأن ترسل  یمکنك أیضا

iomoslovarp@iom.int 

استمارة تقدیم الطلب موجودة علی الرابط 
 www.iom.no 

Les mer på 
www.udi.no  

 

العودة بمساعدة برنامج 
 السلطات
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