
منظمة مساعدة الليجيئن في شرق هولندا

هل تريد ان تقدم طلب لم شمل لرسرتك ولربما تريد مساعده مادية من صندوق
العانة التابع لمنظمة مساعدة الليجيئن في شرق هولندا؟

في هذه المنشورنشرح لكم كيفية عمل صندوق العانة وطريقة الحصول على نفقات شمل الىسىرة.
اا يجب عليك أن تدفع تكاليف شمل أىسرتك مصصن مصصدخراتك أو بواىسصصطة قصصروض مصصن أىسصصرتك او أصصصدقائك. من حيث المبد

 أىسابيع من الحصول على الموافقة فيمكنك عندها تقديم طلب لمساعدتك في جزء٤ولكن إذا لم تنجح في ذلك بعد فترة 
من المبلغ من صندوق العانه. 

 يورو هو (الحد الدنى اي حصتك)١٠٠٠ يوروولذلك تقرر أن هذا المبلغ الص ١٠٠٠نحن ننطلق من أنه بأىستطاعتك دفع مبلغ 
المطلوب  للحصول على العانة.

  
تلخيص:

ص لطلب مساعده مادية في تكاليف لم الشمل من صندوق العانة يجب أن تنتظر فترة أربع أىسابيع من تاريخ الحصول
على الموافقة

 ايورو كمساهمة شخصية جزيئا*١٠٠٠ص تنطبق 

في حالت اىستثنائية قد تقرر صندوق المساعدة في تخفيض هذه العتبة

المساهمة في تذكرة الطائرة 
 الطائرة  يستخدم صندوق العانه المستوى القياىسي الوطني لتكاليف التذكرةلطلب مساعده مادية في تكاليف تذكرة

حسب  المنطقة، تجد هذه  المعلومات خلف هذه الصفحة.

تقديم الطلب
 ليس من الممكن على موظفين الفرع بتقديم الطلب في حال لم يتم اىستيفآ جميع الشروط المنصوصه.

من يقيم الطلبات ؟
مساعدة اللجيئن بتقييم الطلبات بنآ للمبادئ التوجيهية لصندوق لمنظمةىستقوم لجنة صندوق المساعدة التابع  

المساعدات.
تتكون لجنة صندوق المساعدة من ثمانية اعضاء ، من جميع مناحي الجمعية.

,اوCOAانها توفر المعلومات والمشورة للموظفين حول امكانيات صندوق المساعدات وتحيلها الى كمثل : آلبلدية، 
تمويل خاريجي.

صندوق العانة.في حال اىستنفاد كل الوىسائل و المكانيات من الممكن تقديم طلب مباشر الى 
تقوم لجنة صندوق العانة في تقييم الطلبات الذي قدمت مباشرة الى صندوق العانة.
لجنة صندوق العانة هي مستقلة،وموظفين الفروع ليس لهم اي تآثير على القرارات.

كل موارد  صندوق العانة هي مكونة من عدة تبرعات مصدرها يجهات مانحة ( عمال
خير،كنائس،او متبريعين)

تفسير المساهمة في نفقات تذكرة السفر 
المساعدة ل تعوض !التذاكر التي اشتريت قبل تقديم الطلب الى صندوق  

بعد انتهاء شمل الىسرة ينبغي بأىسرع وقت ارىسال نسخ من تذاكرالسفر بأىسم كل شخص معني الى لجنة صندوق
المساعدة

كمية مبلغ  المساعدة  
المبلغ هو معدل قياىسي , مبني على اىساس متوىسط تكلفة التذكرة لهولندا من عدة نقاظ النطلق في منطقة المغادرة .

عدة نقاظ النطلق في منطقة هي : الشرق الوىسط , أىسيا,افريقيا وامريكا الجنوبية.
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الدول حسب القطاعات النطلق

قطاع أفريقيا يضمن دول من بينها بروندي، الكونغو، أريتريا، أصيوبيا، غانا

قطاع الشرق الوىسط يضمن دول من بينها مصر، العراق، ايران، اليمن، الردن، تركيا وىسوريا.

قطاع آىسيا يضمن دول من بينها أفغانستان، اذربيجان، الصين، الهند، نيبال، باكستان، ىسيرىنكا و تايلند.

قطاع جنوب أميركا ويضمن كولومبيا

المساعدة المالية على أرساس التعريفة الرسارسية باليورو

الطفل الى رسن
 رسنة١١

البالغين
والطفال ابتدأ

 رسنة١٢من رسن 

القطاعالمكان

افريقياالخرطوم ايورو٤٢٠ ايورو٣٣٠
اديس ابابا ايورو٣٨٥ايورو٣٤٥
اخرىايورو٤٢٠ ايورو٣٣٠
الشرق الورسطانقرهايورو١٥٠ايورو١٣٠
اىسطنبولايورو١٣٠ايورو١١٠
بيروتايورو٢٨٠ايورو٢٥٥
اخرىايورو٢٨٠ايورو٢٥٥
ارسيااىسلم ابادايورو٥٣٠ايورو٤٥٥
دلهيايورو٤٩٠ايورو٤١٠
كابولايورو٨٢٠ايورو٦٦٠
شانغهايايورو٥٦٥ايورو٤٥٥
باكينايورو٥٤٥ايورو٤٤٠
اخرىايورو٨٢٠ايورو٦٦٠
أمريكا الجنوبيةبوغوتا وغيرها ايورو٩٣٠ ايورو٧٨٠
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