
العودة أم البقاء؟

استشارات مستقلة بشأن العودة للوطن

معلومات حول إعادة الهجرة



متى تكون مستحًقا لمزايا العودة للوطن؟

 مثل كثير من المهاجرين والالجئين، قد تتساءل ما إذا كنت ترغب
 في العودة إلى وطنك األم أو تفضل البقاء في هولندا. تلعب

 اعتبارات متنوعة دوًرا في مثل هذا القرار. وُيعد الموقف المالي
 أحد هذه االعتبارات: "كيف ستؤثر عودتي على معاش التقاعد أو
 المزايا األخرى التي يمكنني أخذها معي إلى بلدي األم"؟ وتوجد

 أسئلة أخرى أيًضا، مثل: "ماذا سيحدث لجنسيتي الهولندية وتأميني
 الصحي وضرائبي والمزايا المنقولة ألسرتي في حالة وفاتي؟ وما

 الحال إذا كنت غير قادر على بناء حياة هناك؟ هل يمكنني االستفادة
من قانون العودة للوطن وما الذي يشتمل عليه هذا القانون"؟

 للحصول على إجابات عن هذه األسئلة
 وغيرها الكثير، ربما تكون تحدثت إلى

 أشخاص أخذوا الخطوة بالفعل أو حصلوا
 على معلومات من مؤسسات حكومية. لكن

 هذا ربما لم يجعل األمور أوضح بالنسبة لك.
 كما أن المواقف تتباين، وهو ما يتركك حتى

مع أسئلة أكثر

خطط شخصية مخصصة لك
 من الجيد في هذا الشأن أن تعلم أن مؤسسة

 الهجرة الهولندية التي تعمل نيابة عن
 وزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف تملك

 خبرات تمتد إلى 30 عاًما في تنظيم مثل
 هذه الفوضى ويمكن أن توفر لك مشورة

 مجانية ومستقلة. إّن مثل هذا القرار المهم له
 مردود مختلف على كل فرد، ألنه ال موقف
 مثل اآلخر. سيدرس مستشارو المؤسسة كل
 الظروف الشخصية بموضوعية وهم يقدمون

 استشاراتهم لك. كما يخبرونك بشأن المدة
 .المتوقعة ألي إجراء تقدم

ما بإمكانك توقعه
 يملك موظفو مؤسسة الهجرة الهولندية
 المعرفة الضرورية التي تؤهلهم لتقديم

 المشورة إليك فيما يخص إيجابيات العودة
 للوطن وسلبياتها في جميع الجوانب المهمة.
 كما يمكنهم تقييم ما إذا كنت مستحًقا للمزايا
 التي يوفرها قانون العودة للوطن حتى 31

 ديسمبر 2024. في الكثير من الحاالت،
 سيكونون من المتحدثين بلغتك: التركية

والعربية، والعربية المغاربية، والبوسنية/
 الصربية واإلسبانية واإلنجليزية واأللمانية

 والفرنسية والبابيامنتو. مستشارونا على علم
 كذلك بالقوانين في تركيا والمغرب وسورينام
 والبوسنة وصربيا؛ من بين األمثلة على دول
 أخرى. سيساعدونك على طلب مزايا العودة

 للوطن ويقدمون لك يد العون فيما يخص
 التحضيرات اإلدارية المتعلقة بمغادرتك،
 أو االستشارات االجتماعية والقانونية بعد

.عودتك للوطن استناًدا إلى القوانين

لماذا مؤسسة الهجرة الهولندية
 تستطيع االستفادة بالميزات التالية عند

:استخدامك خدمات مؤسسة الهجرة الهولندية

دعم مجاني ومحايد، موجه خصيًصا لك
مشورة من خبير تستند إلى معرفة حقيقية

أحدث المعلومات عن البلد الذي ستعود إليه
  شركاء مناقشة موثوقون

معلومات بلغتك )إذا رغبت
شبكة دعم ذات صلة

إمكانية االستفادة بأدنى شروط مطلوبة

   

(

www.nmigratie.nl/remigreren/hulpmiddelen/remigratiewet-zelftest

 لديك )أو كان لديك( أو ُولدت في البوسنة والهرسك أو اليونان أو إيطاليا أو كوسوفو أو 
 الرأس األخضر أو كرواتيا أو مقدونيا أوالمغرب أو مونتينغرو أو البرتغال أو صربيا أو

سلوفينيا أو إسبانيا أو سورينام أو تونس أو تركيا
 أو المغرب أو مونتينغرو أو البرتغال أو صربيا أو سلوفينيا أو إسبانيا أو سورينام أو تونس

أو تركيا
 قبل تقدمك، كنت مقيًما شرعًيا في هولندا لمدة ثماني سنوات متصلة على األقل

 قبل تقدمك، تلقيت مزايا ضمان اجتماعي مثل إعانة بطالة أو مساعدة اجتماعية أو إعانة
عجز أو معاش تقاعد أو إحدى المزايا األخرى لعام واحد على األقل

تبلغ من العمر 55 عاًما على األقل

•

•

•
•

•

ُزر موقعنا واخضع الختبار العودة للوطن لمعرفة الشروط واألحكام األخرى!



تريد أن تعلم المزيد؟
ا لمزايا بموجب قانون العودة للوطن أو  هل تريد معرفة إذا كنت مستحًق

ا؟ هل أنت مهتم بمعرفة طريقة مساعدة مؤسسة  الئحة تنطبق خارجًي
 الهجرة الهولندية لك في عملية التأقلم أو في إجراء التقدم أو في

 استفسارات أخرى مرتبطة بالعودة للوطن؟ أم هل تود أن تنظم المؤسسة
 جلسة معلومات لمجموعة أكبر من األطراف ذات المصلحة في المكان

الذي تسكن به؟

 إذا كان األمر كذلك، فاتصل بنا أو تواصل معنا من دون التزامات عبر
واتس آب أو البريد اإللكتروني أو موقع الويب. سوف تجد تفاصيل

ا! االتصال أدناه وعلى موقعنا على الويب. سنقدم لك المساعدة مجاًن

 عاود دائًما زيارة موقع الويب
لتطلع على أحدث المعلومات
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