
د مشاورې غیر – الزامي 
خدمتونو څخه ګټه پورته کړئ.

ایا تاسې بېرته خپل اصلي هېواد ته 
ستنېدل غواړئ؟



 ‹   ایا غواړئ بېرته خپل اصلي هېواد ته ستون شئ
او هلته خپل راتلونکې جوړ کړئ؟

‹  ایا خپل نوی پیل لپاره مالي او اداري مرستو ته اړتیا 
لرئ؟ 

زموږ یو له ازادو مشاورو ته راشئ: 

هره سې شنبه سهار 10 څخه تر 11 پورې  

موږ په الندې ادرس موندلی شئ:

   Ausländerbehörde )د بهرنیانو د راجستر کولو دفتر(
65197 Wiesbaden | Alcide-de-Gasperi-Str. 3 

 لومړی پوړ – خونه 103

  3103-31 611)0( 49+ یا 31-4528 611)0( 49+ 

rueckkehrberatung@wiesbaden.de  

 www.wiesbaden.de/aufenthalt  
› Dienstleistungen › Beratung - freiwillige Rückkehr 

)‹ خدمتونه ‹ مشوره – په خپله خوښه ستنېدل(

یوه مشاوره ترتیب کړئ!

د مشاورې په جریان کې، تاسې به خپل اصلي هېواد ته بېرته ستنېدو 
سره تړلې ټولو فرصتونو اړوند معلومات ترالسه کړئ. مشاوره وړیا 

ده او تاسې به بېرته ستنېدو ته اړ نشئ. 

چې  کړنالره  یوه  داسې  اقداماتو  د  سره  تاسې  له  به  موږ  ګده،  په 
وي  مناسبه  به  لپاره  نظریاتو  او  اړتیاوې  ستاسې  توګه  ځانګړې  په 
جوړه کړو. موږ به د مختلفو ادارو له الرې تاسې سره ستاسې بېرته 
 ستنېدلو او نوی پیل پالن جوړولو کې مرسته وکړو. ستاسې د سفر
  د مثال په توګه، د سفر لګښتونه به مو ورکړل شي، او تاسې ته به مالي مالتړ

 وړاندې شي. 

تاسې خپل اصلي هېواد کې خپل راتلونکی جوړولو جوګه کولو لپاره، 
موږ به – که تاسې وغواړئ – د بیاپیستون هغو مناسبو پراګرامونو 
اړوند چې تاسې سره ستاسې نوی پیل کې مرسته کولی شي معلومات 
درکړو. د مثال په توګه، د کار موندنې او کور ترالسه کولو برخو کې 
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