سه راه برای درخواست پناهندگی کردن بدون اینکه در صف بمانید
یک راه ساده برای اینکه درخواست پناهندگی در یونان کنید وجود دارد :درخواست پناهندگی کردن از طریق
اسکایپ ) (SKYPEبا استفاده از کامپیوتر! به این طریق احتیاج در صف ایستادن ندارید!!!


اسکایپ؟ این دیگه چیه؟



اسکایپ یک برنامه در اینترنت می باشد که به شما اجازه می دهد از فاصله دور صحبت کنید .به
شما اجازه می دهد که از طریق یک کامپیوتر متصل به اینترنت و یا یک تلفن هوشمند
) (smartfoneکه قابل وصل شدن به اینترنت می باشد ،درخواست پناهندگی کنید.



ولی من همین آالن به یونان رسیدم! کجا می توانم یک کامپیوتر پیدا کنم؟

سه راه وجود دارد
اینترنت کافه :راحترین راه می باشد ،خرجی ندارد و در دسترس همگان است.


آسان می باشد :تنها چیزی که احتیاج هست یک اینترنت کافه در منطقۀ محل اقامتتان پیدا کنید و از
مسئول مغازه بخواهید که به شما کمک دهد.



به اینترنت وصل شوید و دنبال این آدرس بگردیدhttp://www.skype.com :



یک صورتحساب در اسکایپ باز کنید و در بین کاربران اسکایپ به دنبال این نام
» «asylum.service.farsi.dariبگردید ،تماس گرفته و با شخصی که پشت خط می باشد
صحبت کنید و قرار مالقات بگذارید .خیلی راحته! در ضمن گران هم نیست!!!

کامپیوتر :دوست شما می تواند کامپیوترش را در اختیارتان قرار دهد؟ عالیست!!!
به اینترنت وصل شوید و از دوستتان بخواهید که به شما برای وصل شدن به اسکایپ کمک کند.
برای انجام اینکار به اینها احتیاج دارید:


یک کامپیوتر با اینترنت سرعت باال.



کامپیوتر دارای بلندگو ،میکروفن و دوربین.



به اینترنت وصل شوید و دنبال این آدرس بگردیدhttp://www.skype.com :



یک صورتحساب در اسکایپ باز کنید و در بین کاربران اسکایپ به دنبال این نام
» «asylum.service.farsi.dariبگردید ،تماس گرفته و با شخصی که پشت خط می باشد
صحبت کنید و قرار مالقات بگذارید .خیلی راحته! در ضمن گران هم نیست!!!

تلفن هوشمند )(smartphone
تلفن هوشمند دارید؟ عالیست!!!


برنامه اسکایپ را بر روی تلفن تان نصب کنید.



یک صورتحساب در اسکایپ باز کنید و دربین کاربران اسکایپ به دنبال این نام
» «asylum.service.farsi.dariبگردید ،تماس گرفته و با شخصی که پشت خط
میباشد صحبت کنید و قرار مالقات بگذارید.

برای صحبت کردن چیکار باید بکنم؟
به اسکایپ وصل شوید ،بین کاربران اسکایپ به دنبال نام کاربری asylum.service.farsi.dari
بگردید .باید این مراحل را دنبال کنید:
 .1لیست تماس
 .2اضافه کردن به لیست تماس
 .3در لیست اسکایپ به دنبال این کاربر بگردیدasylum.service.farsi.dari :
 .4بعدازاینکه این کاربر را به لیست تماسهایتان اضافه کردید ،در اسکایپ به او زنگ
بزنید.

فقط هر سه شنبه از ساعت  ۱۱:::صبح تا ساعت  ۱۱:::می توانید تماس بگیرید.
یادتان باشد که برای صحبت کردن با اسکایپ احتیاج به پرداخت کردن پولی نیست .تماس مابین
کاربران مجانی می باشد .باید فارسی و یا دری را بسیار عالی صحبت کنید.

