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هل تفكر بالعودة اىل الوطن ؟

  املنظمة الدولية للهجرة ميكن أن تساعدك 
يتحدث جميع مستشاري املنظمة الدولية للهجرة باللغة اإلنجليزية

لدينا أيًضا مستشارون يتحدثون: األمهرية, العربية, البادينية, البوسنية, 

الصينية, الداري, الفارسية, الفرنسية, األملانية, الكينيارواندية, الكروندية 

)الروندية(, املقدونية, الكردية, الربتغالية, الروسية, الرصبية الكرواتية, 

اإلسبانية, السواحيلية,  التغرينية والرتكية.

هناك طريقة اخرى للتواصل مع املنظمة الدولية للهجرة و هي من 

خالل مرتجمني فوريني مستقلني يقومون برتجمة املحادثة عرب هاتف 

من خالل مكربالصوت.

نحن نتواجد يف املدن التالية:

أمسرتدام  •
روتردام  •

الهاي  •
أوتريخت  •

تيلبورخ  •
نيميخن  •
زفوليه   •

جرونينجن  •

انشيخده  •

 COA نحن موجودون أيًضا يف جميع مواقع
ويف مراكز االحتجاز. إذا لزم األمر ، ميكننا 

أيًضا مقابلتك يف مكان آخر.

دعمنا مجاين وبدون أية التزامات!

لالتصال باملنظمة الدولية للهجرة

https://netherlands.iom.int
088 66 44 746

missionthehague@iom.int

ال يجوز استخالص أي حقوق من محتوى هذا الكتيب
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االتصال باملنظمة الدولية للهجرة

تدعم املنظمة الدولية للهجرة 
املهاجرين الذين يعودون طوعيا إىل 
بلدهم األصيل. ميكنك التحدث إلينا 
حول مساعدة إعادة التوطني بشكل 

رسي ودون أي التزامات. ميكنك 
تغيري قرارك للعودة يف أي وقت. ال 

ترتدد يف االتصال بنا!

اتفاق شخيص

• التوقيع عىل اتفاقية شخصية قبل 
املغادرة تتضمن املساعدة التي 

ستتلقاها
• ميكنك العثور عىل عنوان ورقم هاتف 
مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف بلدك 

واسم شخص االتصال يف االتفاقية.

ما ميكننا القيام به بالنسبة لك:

• مساعدتك يف اتخاذ قرار من خالل تقديم 

معلومات كافية.

• تقديم املعلومات واملشورة بلغتك األم.

• ترتيب عودتك، ويف حال كنت تحقق الرشوط 

مساعدتك يف اعادة التوطني.

متى ميكننا مساعدتك؟
إذا تفكر يف العودة وتريد التحدث إىل شخص ما.  •

إذا أنت موجود يف هولندا   •
إذا كنت غري قادر عىل دفع التكاليف املتعلقة بالعودة. إذا مل تغادر هولندا مع املنظمة الدولية للهجرة أو مع الحكومة الهولندية خالل •   •

السنوات الخمس املاضية.

iom-nederland.nl أو تحديد موعد من خالل االتصال بالرقم: 746 44 66-088.ملعرفة ما إذا كنت تستويف جميع الرشوط ، يرجى االطالع عىل موقعنا عىل اإلنرتنت:  

وثائق السفر

ميكننا تقديم املشورة بشأن الحصول عىل وثيقة 

سفر جديدة ودفع التكاليف املطلوبة

بطاقة الطائرة

نحن ندفع ونرتب سفرك من هولندا إىل 

وجهتك النهائية.

فوائد البدء بحياة جديدة

عىل سبيل املثال ، البدء بعملك الخاص ، 

التدريب أو املسكن

بالتعاون الوثيق مع مكتب املنظمة الدولية 

للهجرة يف بلدك.


