
 

 

 

CIMI – Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) 
ኣጋዥ በፍላጎታቸው ለሚመለሱና ለሚቋቋሙ - AVRR 

 
ዓለማቀፍ የስደተኞች ማቋቋሚያ ማዕከል(CIMI)፣ ከዓለማቀፍ ስደተኞች ድርጅት(IOM) ጋር በመተባበር ፣በእስራኤል የሚኖሩ 

ስደተኞች በራሳቸው ተነሳሽነት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚያደርግ የድጋፍ እቅድ በመተግበር ላይ ነው። 

 

የእቅዱ መነሻ ሓሳብ  
ኣጋዥ በፍላጎታቸው ለሚመለሱና ለሚቋቋሙ(AVRR) የተባለው ድርጅት፣ ስደተኞች የሚገኙበትን ሃገር በፍላጎታቸው እንዲለቁ 

በተነደፈው እቅድ መሰረት እንዲሄዱ ይፈቅድላቸዋል። ስደተኞች በራሳቸው ተነሳሽነት እንዲመለሱ የሚያደርግ  እቅድ ግቡ ፣ ስደተኞች 

ወደ ትውልድ ሃገራቸው ተመልሰው ዳግም እንዲቋቋሙ ለሚያደርጉት ጥረት ሁኔታዎች እንዲመቻቹላቸው ማድረግና መደገፍ ነው። 

ግላዊ የምክር ኣገልግሎት ፣ እንዲሁም ይህን ሂደት ለመደገፍ በማሰብ ከታቀደው መጠነኛ የድጋፍ ፕሮግራም እንዴት ተጠቃሚ 

እንደሚሆኑ መሸጋገርያ መንገዶችን የሚያመላክት ነው። ስጦታዎች ወደ ሃገር ቤት ከተመለስክ በኋላ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለመግዛት፣

እንዲሁም ሞያዊ ስልጠናና ገቢ ማስገኛ ስራን ማቋቋም የሚያስችሉ ስራዎችን ለመደገፍ  የምትጠቀምባቸው ሊሆኑ ይችላሉ።      

 

.በዚህ ፕሮግራም መሳተፍ የሚያስችል ብቃት ያለው ሰው ማን ነው ? 

ከተጨባጭ ፍላጎት ጋር በእስራኤል ውስጥ የሚኖሩ ስደተኞች፣ወደ መሰረተ ቀያቸው የመመለስ ፍላጎት ያላቸውና ይህን 

ለመተግበር  ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ።  

 

ምናልባት ብቃት አላቸው በሚባሉ ስደተኞች ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ :   

 

 ≻ ባልና ሚስት ከነልጆቻቸው ወይም  ተናጠል እናት/አባት ከልጆቻቸው ጋር፣ እንዲሁም እርጉዝ ሴቶች (የእርግዝናው 

ደረጃና በኣውሮፕላን የመጓዝ ብቃትን የሚገልፅ የሃኪም ማረጋገጫ ዶክዩመንት የግድ ያስፈልጋል) 

 ≻  ለመመለስ ባለው ሙሉ ሂደትም ሆነ ወይም ወደ ሃገራቸው በደረሱበት ወቅት የህክምና እርዳታ የሚያስፈልጋቸው 

ስደተኞች፣ ተመጣጣኝ የሕክምና እጀባን ያካትታል  

 ≻ የሰው ልጅ እገታ ሰለባዎች  

 እስራኤል ውስጥ በእርግጠኝነት ያለረዳት የቀሩ የጉዞ ሰነዶችን ተቸግረውም ቢሆን (እያንዳንዱን ጉዳይ መሰረት ያደረገ) 

ማቅረብ የማይችሉ  

 

 

የኣጋዥ በፍላጎታቸው ለሚመለሱና ለሚቋቋሙ(AVRR) ስደተኞች የደረጃዎች ሂደት  

1. ከዓለማቀፍ ስደትና ማቋቋሚያ ማዕከል(CIMI) ተወካይ ጋር የሚደረግ መሰረታዊ ቃለመጠይቃዊ ምክር 

2. የጉዞ ቅድመ-ዝግጅቶች፣የጉዞ ሰነዶች ማግኘትንም ያካትታል፣  በረራዎችና የአየር ማጓጓዣዎችን             
ማቀናጀት   

3. ሕክምናዊ ድጋፍ፣አስፈላጊ ከሆነ  
4. ጉዞ ወደሚመለሱበት ሃገር ፣እንደያስፈላጊነቱ ከሕክምናዊ እጀባ ጋር ፣እንዲሁም በመድረሻ ወቅት ስለሚደረግ 
የድጋፍ አማራጭ  

5. የመልሶ መቋቋም ስልጠናና በዓለማቀፍ ስደተኞች ድርጅት(IOM) ደጋፊነት በኩል ስለሚሰጥ እርዳታ       
6. የመመለስና መልሶ ማቋቋም ሂደት ግምገማ ፣ የያንዳንዱን የስልክ ግኑኝነት በመቆጣጠር ኣማካይነት     

                                                           

 
 

 



 

 

 

ለያንዳንዱ ተጠቃሚ የሚደረግ  የመልሶ ማቋቋሚያ እርዳታ*: 

 

●  እያንዳንዱ ተጠቃሚ ካለበት ሃገር ከመልቀቁ በፊት ለዝግጅትና ከዚያ በኋላም  ለአንዳንድ መሰረታዊ ወጪዎች መክፈያ 

የሚገለገልበት 100 ዶላር በጥሬ ገንዘብ ይሰጠዋል።   

● ወደየቄያቸው ከተመለሱ በኋላ ፣ተጠቃሚዎች ከዓለማቀፍ ስደተኞች ድርጅት ጋር እንዲተሳሰሩ  በማድረግ  የመልሶ መቋቋም 

ምክርና ለመልሶ ማቋቋምያነት ለያንዳንዱ ተጠቃሚ የሚሰጥ 750 ዶላር ፣ በዓይነት የሚሰጥ **(በቀጥታ ለአገልግሎት 

ኣቅራቢዎች ወይም ለተደረገው ወጪ ለማካካስ በሚል ) የሚያገኙበት መንገድ ይመቻቻል።  

 

*በደንብ ልብ ሊባል የሚገባው: ላይ የተጠቀሱ ስጦታዎች ለያንዳንዱ ተመላሽ ኣባል በያንዳንዱ ርእሰ ጉዳይ የሚሰጡት ሆነው ፣ 

ለእርጉዝ ሴቶችም ያካትታል (ለምሳሌ :እርጉዝ እናት የስጦታው መጠን ለራሷና ላልተወለደው ህፃንም ያካትታል ፣ እንበል ህጻኑ እናት 

ወደ ትውልድ ቀየዋ ከተመለሰች ከስድስት ወራት በኋላ እንኳን ቢወለድ ዕርዳታው ታሳቢ ይሆናል)።    

 

ስጦታዎች  እንዲያካትትዋቸው የሚፈለጉ ጉዳዮች : 

 

 በቀጣይ ለሚደረግ የጉዞ ወጪ 

 የህግ ድጋፍ ፣ለምሳሌ - የህግ ምክርና የመመርያ ኣገልግሎት ለማግኘት 

 ለአነስተኛ ንግድ የሚሆን ድጋፍ፣ ለምሳሌ - ገቢ ማስገኛ ስራዎችን ለማቋቋም 

 ግዜያዊ እንክብካቤና መጠለያ  ፣ ለምሳሌ - የቤት ኪራይ  

 ለስራ መፈለግያና ማጥኛ  ድጋፍ  

 ቁሳቁሳዊ ድጋፍ ፣ለምሳሌ - ለመልሶ መቋቋም የሚያስፈልጉ መሰረታዊ እቃዎች ለመግዛት  

 የጤና እንክብካቤ ድጋፍ  

 የስልጠናና ትምህርት ድጋፍ ፣ለምሳሌ -ለሞያ ስልጠና ኮርሶች ወይም ለህጻናት ትምህርት ክፍያ  

 
* ገንዘብ እንግዳ የሆኑ ያልተለመዱ ጉዳዮች ሲከሰቱ የሚሰጥበት ኣጋጣሚ ሊኖር ይችላል(በጉዳዩ አስፈላጊነት ፣ተጋላጭነትና 

ለኣከባቢው ዓለማቀፍ ስደተኞች ድርጅት ቢሮ IOM ያለው አመችነት መሰረት በማድረግ) 

 
 
     

 

 
ዓለማቀፍ የስደተኞች ማቋቋሚያ ማዕከል(CIMI) 

 
ቴል ኣቪቭ - ያፎ 

 
ጎደና - ሃሓሽሞናይም  - 2ኛ ፎቅ 

ቴሌ: +972-3-609-8440 
ሞባይል : +972-54-218-9117 

ኢመይል :  JesseB@cimi.org.il 

 
www.cimi.org.il 
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