قدم بعدی:
بعد از پیش ثبت
ادارۀ پناهندگی یک پیام کتبی ( )SMSبا تاریخ و محل قرار مالقات بعدی تان را با ادارۀ پناهندگی برایتان
ارسال خواهد کرد .این  SMSطی هفته های آینده در شماره تلفن موبایلی که به کارمند پیش ثبت اعالم کرده
بودید ،برایتان ارسال خواهد شد.
قرار مالقات تان چند ماه پس از پیش ثبت تان داده خواهد شد .این بخاطر این است که در این دوره هزاران
پناهنده در یونان درخواست پناهندگی داده اند.
تاریخ قرار مالقات بعدی شما در دفتر ادارۀ پناهندگی به عوامل بسیاری بستگی دارد :تاریخی که به یونان
رسیدید ،زبانیکه صحبت می کنید و اگر در یونان درخواست پناهندگی می کنید ،پیوند خانوادگی و یا
جابجایی .در انتها ،همچنین احتیاجات افرادی که به کمکهای تخصصی نیاز دارند ،در نظر گرفته خواهد شد.
برای مثال کودکان بدون همراه ،همچنین افراد با نیازهای جسمانی یا ذهنی خاص.
لیست قرار مالقات ها در سایت ادارۀ پناهندگی ) (http://asylo.gov.grمنتشر خواهد شد .در ضمن اگر در
یکی از محل های نگهداری رسمی بسر می برید ادارۀ پناهندگی لیست چاپی تمام قرار مالقات های آن محل
مشخص را فراهم خواهد کرد.









خیلی مهم می باشد که حتما ً در سر قرار مالقات با ادارۀ پناهندگی حاضر شوید .اگر قرار مالقات
را از دست بدهید می باید تمام روند را از اول با گرفتن قرار مالقات از طریق اسکایپ شروع
نمایید.
شما و تمام اعضای خانواده تان باید در تمامی قرار مالقات های خودتان ،با هم در ادارۀ پناهندگی
حاضر شوید.
اگر شماره تلفن یا آدرس تان عوض شد ،باید ادارۀ پناهندگی را از طریق پست الکترونیکی در
آدرس  new.numbers@asylo.gov.grمطلع نمایید .این بسیار مهم می باشد ،زیرا که مقامات باید
با شما در تماس باشند تا به شما بگویند که چه زمان به ادارۀ منطقه ای پناهندگی تشریف بیاورید.
الزم می باشد که در این پیغام پست الکترونیکی نام تان ،تاریخ تولد ،شمارۀ ثبت ،شماره تلفن جدید
و آدرس جدیدتان به زبان انگلیسی و یا یونانی باشد.
در قرار مالقات بعدی تان در ادارۀ پناهندگی باید بهمراه خودتان کارت متقاضی پناهندگی داشته
باشید .چنانچه شما و یا هر عضوی از افراد خانواده تان این کارت را همراه خود ندارید ،می باید
تمام روند را از اول با گرفتن قرار مالقات از طریق اسکایپ شروع نمایید .خواهشمندیم که بهمراه
خود هر مدرک مربوطه مانند برگۀ پلیس ،پاسپورت ،دیپلم رانندگی ،گواهی ازدواج تان و غیره را
بیاورید .اگر اعضای از خانواده تان دارید که در اروپا زندگی می کنند ،خواهشمندیم که بهمراه
خودتان تمامی مدارکی که مربوط به آنها می شود را بیاورید.
چنانچه در مورد جابجایی (انتقال به کشور ثالث) هر سوالی دارید می توانید جهت اطالعات بیشتر
با خط تماس مستقیم  EASOتماس بگیرید .اگر در جنوب یونان (نزدیک آتن) بسر می برید با شماره
تلفن  00306944829138تماس بگیرید .اگر در شمال یونان (نزدیک ِثسالونیکی) بسر می برید با
شماره تلفن  00306989764598تماس بگیرید .خطوط تماس مستقیم از روزهای دوشنبه تا جمعه
از ساعت  09:00تا  17:00باز می باشند.



همواره این حق را دارید که به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ()UNHCR
و یا هر سازمانی که پشتیبانی حقوقی ،پزشکی و روحی روانی ارائه می دهند ،مراجعه نمایید.

