الطرق الثالثة لحجز موعد بواسطة السكايب لتجنب الوقوف في الدور
توجد طريقة سهلة لطلب اللجؤ فى اليونان .إطلب اللجؤ عن طريق السكايب باستخدام الكومبيوتر ,وهكذا تتجنب
الوقوف قى الدور
سكايب ؟! ما هذا ؟
هو برنامج إنترنت يسمح لك اإلتصال بآخرين والتكلم معهم عن بعد ...
تستطيع طلب اللجؤ بواسطة الكومبيوتر الواصل إليه إنترنت أو بواسطة جهاز خلوى من نوع سمارت فون به
إمكانية فتح خط إنترنت .
لكن أنا وصلت مؤخرا إلى اليونان !! كيف أجد جهاز كومبيوتر ؟
هناك ثالث حلول :

عن طريق مقهى اإلنترنت :
وهو الحل األسهل وهو غير مكلف و متوفر للجميع  ...عليك الذهاب إلى مقهى إنترنت فى المنطقة اللتى تسكن فيها
و تطلب من صاحب المقهى مساعدتك .
إدخل اإلنترنت و إبحث عن العنوانhttp://www.skype.com
تفتح حساب على السكايب و تبحث عن (جهة ” “asylum.service.arabicو تتصل و تتكلم
إتصال) بإسم مع الموظف على الطرف اآلخر و تقوم بحجز موعدك – هذا سهل وغير مكلف .

عن طريق الكومبيتر:
إذا لم يكن عندك كومبيوتر تستطيع إستعارته من صديق لك ...تدخل اإلنترنت وتطلب من صديقك مساعدتك
لإلتصال بواسطة السكايب  .ولتقوم بذلك أنت بحاجة إلى  :كومبيوترواصل إليه إنترنت سريع – مكبر صوت
(سماعات)  -ميكروفون – كاميرا للكومبيوتر .
تدخل اإلنترنت وتبحث عن العنوان http://www.skype.com
تفتح حساب على السكايب وتبحث عن (جهة إتصال) بإسم”“asylum.service.arabic
تتصل وتقوم بحجز موعدك .هذا سهل وغير مكلف !!!
عن طريق سمارت فون :
هل تملك موبايل من نوع سمارت فون ؟ هذا عظيم !
تقوم بتنزيل سكايب” “Skypeعلى الشاشة
تفتح حساب سكايب وتبحث عن (جهة إتصال) بإسم”“asylum.service.arabic
تتصل وتتكلم مع الموظف وتقوم بحجز موعدك .
ماذا يجب أن أفعل لكى أحصل على اإلتصال ؟
تدخل على السكايب وتبحث عن(جهة إتصال) بإسم”“asylum.service.arabic
وتتبع الخطوات التالية :

(  ) 1جهات اإلتصال ).(contacts
(  ) 2إضافة جهة إتصال). (add contact
(  ) 3البحث بين مستخدمى سكايب عن مستخدم بإسم ” “asylum.service.arabicوإضافته.
 ) 4بعد إضافة المستخدم إلى جهات إتصالك  .تعمل معه مكالمة سكايب لحجز موعدك
بإمكانك اإلتصال فقط يوم األربعاء من كل أسبوع من الساعة  13...حتى الساعة 14...
ال تنسى أن اإلتصال عن طريق السكايب هو مجانا ال يكلفك شيئا ...
نتمنى لكم التوفيق .

