
 БОЗГАШТ БА ВАТАН 
бо ёрии 

Созмони Байналмилалии 
Муҳоҷират

Созмони Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ) 
оҷонси Созмони Милали Муттаҳид (СММ) 

доир ба муҳоҷират мебошад ва ба муҳоҷирон 
дар тамоми ҷаҳон дар бозгашти амн ва 

ихтиёрӣ ба Ватанашон ёрӣ мерасонад. Аз 
соли 1997 ба ин сӯ 2200 муҳоҷир аз Литва бо 

ёрии СБМ ба ватанашон баргаштаанд.

СБМ боварӣ дорад, ки муҳоҷирати  муназзам ҳам 
ба шахсони ҷудогона ва ҳам ба ҷомеъа фоида 

мерасонад. 

Ҳамаи намуди ёриҳои 
СБМ ройгон расонида 

мешаванд!

Дар бораи мо 
СБМ оҷонси Созмони Милали Муттаҳид доир ба 
муҳоҷират мебошад, ки дар ҷаҳон беш аз 450 
намояндагӣ дорад. Яке аз лоиҳаҳои СБМ “Барномаи 
бозгашти ихтиёрӣ ба Ватан (ББИ)” мебошад, ки ба 
муҳоҷирон дар Литва пешниҳод мешавад.

Дафтари СБМ дар Вилнюс
Jakšto 12, Вилнюс LT-01105

Тел. 8 800 12342, faks. 8 5 261 13 26
Имейл avr@iom.lt

www.returnhome.lt
www.iom.lt

Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Бунёди паноҳгоҳ, муҳоҷират ва интегратсия ва 
Ҷумҳурии Литва маблағгузорӣ мешавад.
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Барои бозгашт ба ватан ёрӣ 
лозим аст?

 h гирифтани ҳуҷҷатҳо барои сафар 
 h сафари ройгон
 h бағоҷи иловагӣ
 h кӯмакҳои пулӣ

Ба шумораи телефонии 

8 800 12342
занги ройгон бизанед ва доир ба имконияти 

иштирок дар барномаи бозгашти ихтиёрӣ 
бипурсед. Маълумот бо забонҳои литвонӣ, 

англисӣ ва русӣ пешниҳод мешавад.



Ёрӣ ба бозгашти ихтиёрӣ чист?
Созмони Байналмилалии Муҳоҷират (СБМ) ба онҳое, 
ки берун аз ватан қарор доранд ва наметавонанд 
мустақилона ба кишвари худ баргарданд, дар 
чаҳорчӯбаи “Барномаи бозгашти ихтиёрӣ (ББИ)” ёрӣ 
медиҳад, то ба ватанашон баргарданд. 

Ин ёрӣ метавонад аз фаъолиятҳои зерин иборат 
бошад: машварат доир ба бозгашт, миёнаравӣ дар 
таҳияи ҳуҷҷатҳои сафар, фармоиши чипта, зиёд 
кардани ҳаҷми бағоҷ, иҷораи кутоҳмуддати хона пеш 
аз сафар ё ҳангоми сафар, ва ҳангоми транзит (дар 
сурати зарурӣ), пешвоз, ва ёриҳои дигар дар асоси 
ниёзҳои инфиродӣ.

СБМ метавонад ба шумо дар чунин 
ҳолатҳо низ кӯмак расонад:

 h мӯҳлати эътибори визаи Шумо ба охир расидааст;

 h мӯҳлати истиқомати шумо дар доираи низоми 
раводид ба охир расидааст;

 h шумо дар Литва ғайриқонунӣ ҳастед, ҳарчанд, 
қонунӣ ворид шуда будед;

 h барои гирифтани паноҳгоҳ муроҷиат намудаед.

Оё шумо метавонед аз “Барномаи бозгашти ихтиёрӣ” 
истифода баред? Ба шумораи ройгони СБМ занг занед 
ва машварат бигиред. 

Чаро бояд аз ин барнома истифода 
баред?

 h Оддӣ: СБМ сафари шуморо ташкил мекунад ва 
барои гирифтани ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ кӯмак 
мерасонад. 

 h Бозгашти ихтиёрӣ ва муносиб: Шумо, мустақилона, 
ҳамчун мусофири оддӣ бармегардед. 

 h Афзалиятҳо: Муҳоҷироне, ки ихтиёрӣ мераванд 
ва бо СБМ ҳамкорӣ  мекунанд, дар аксари 
мавридҳо, ҳангоми муроҷиати такрорӣ барои 
виза ё иҷозатномаи зист дар Литва ба монеаҳои 
иловагӣ дучор намешаванд. 

 h Ба ҳамаи онҳое, ки ихтиёрӣ бармегарданд, як 
ёрипулӣ дода мешавад.

Чӣ тавр бояд дар 
барнома иштирок кард?

h СБМ ҳуҷҷатҳои шумо барои сафарро ба 
расмият медарорад ва бозгашти шумо 
ба ватанро ташкил мекунад. (Бо ироаи 
ёрии лозима ба шахсони дорои эҳтиёҷоти 
махсус).

h СБМ шуморо дар рӯзи бозгашт дар 
фурудгоҳ ё вокзал пешвоз мегирад ва ба 
шумо чиптаҳо ва маблағ медиҳад. 

h Шумо метавонед ба хонаи худ мустақилона 
равед (агар зарур бошад, ёрии таъҷилӣ 
даъват мешавад).

Саволномаи бозгашти ихтиёриро пур 
кунед (саволномаро метавонед аз 

http://www.returnhome.lt/ru/forma дастрас 
намоед, ба шумораи ройгони 8 800 12 342 
занг занед, ба имейли avr@iom.lt нависед 

ва ё шахсан ба СБМ муроҷиат кунед). Ҳамаи 
маълумот махфӣ мебошад. 

СБМ аризаи шуморо мебинад ва бо шумо 
тамос мегирад.

Саволномаи пур кардаатонро ба СБМ бо 
почта, факс, имейл фиристед ва ё шахсан 

биоред.

рад мекунанд.
Дархости 
шуморо 

қабул 
ё Суол доред?  

Тамос бигиред:
Рӯ ба рӯ

Дафтари СБМ дар Вилнюс,  
Кӯчаи Jakšto g. 12, Ошёнаи 4, Vilnius LT-01105

Бо телефон
8 800 12342

Бо имейл
avr@iom.lt

Бо интернет
www.returnhome.lt

www.iom.lt


