
اجازه دهید بدون آن که مجبور به 
قبول آن باشید به شما در این زمینه 

مشاوره دهیم.

آیا به فکر بازگشت به وطن خود 
هستید؟



 ‹  آیا مایلید

به وطن خود بازگشته و آینده خود را در آنجا بسازید؟

 ‹  آیا برای این منظور 

به حمایت مایل و سازماندهی نیاز دارید؟

به جلسات مشاوره آزاد ما مراجعه کنید: 

هر سه شنبه از ساعت ۱۰ ایل ۱۱  

آدرس ما:

Ausländerbehörde   
| Alcide-de-Gasperi-Str. 3 

Wiesbaden 65197 )اداره اتباع خارجی( 
طبقه اول - اتاق ۱۰۳

3103-31 0611 یا 31-4528 0611  

rueckkehrberatung@wiesbaden.de  

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

)‹ خدمات ‹ مشاوره - بازگشت داوطلبانه(

ید! وقت مشاوره بگ�ی

در جلسه مشاوره از همه فرصت ها و امکانا�ت که برای بازگشت به وطن 
وجود دارد مطلع می شوید. این مشاوره رایگان است و شما را ملزم به 

بازگشت به وطن نمی کند. 

به کمک شما برنامه  ای برای آینده تان ترتیب می دهیم که دقیقاً با نیازها 
و ایده های شما همخوا�ن داشته باشد. ما به کمک سازمان های مختلف 
ترتیب  تازه   

گ
زند� وع  و �ش کشور خود  به  بازگشت شما  برای  برنامه ای 

می دهیم. برای مثال هزینه سفر بازگشت به کشورتان و کمک مایل برای 
ن خواهد شد.   تأم�ی

گ
وع جدید زند� �ش

برای آنکه شما در وطن آینده ای برای خود بسازید، ما - درصور�ت که 
شما  به  مجدد  ادغام  برای  مناس�ب  های  برنامه   - باشید  داشته  تمایل 
وع جدید کمک می کنند. برای مثال  معر�ن می کنیم که به شما در یک �ش
ن به بازار کار یا جستجوی مسکن از این کمک  می توانید در زمینه پیوس�ت

ها برخوردار شوید.
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