Çi ye l defda: piştî bare-qeyda
Dezgeha Mafê Penaberîyê dê tu tekst-peyamê (SMS) lgal dastnişan krna roja û cihê ji
bo serlêdana Xizmeta penaberan. Ev SMS wê ji we re li hefteyên bê de bê şandin. Ev
SMS wê ji bo ku hejmara telefonên mobîl ku tu nivîskarê pre-qeyda da şandin.
Randevûya we dê çend meh piştî tu berî-qeyd kri. Ev e ji ber ku gelek in hezaran
penaber pirs ji bo mafê penaberiyê li Yunane li gavê dkan.
Dame randevûya ta ye bhet li Dezgeha Mafe Penaberan girêdayî li ser çar tiştên: dema
ku gahşto Yewnani, aw zimanê te diaxivin û eger tu ji bo mafê penaberiyê pirs li Greece
xastibiet, gihiştina bo malbatan an de bicîhkirin. Di dawiyê de, pêwîstiyên gelê ku pêwîstî
bi alîkariyê taybetî dê ber çavan bên girtin, jî. Bu numona: zarokên piçuk yen be kas o
kar, û herweha mirov bi pêdiviyên fizîkî yan jî derûnî taybetî.
lîsteyê de randevûyên dê li ser malpera Xizmeta penaberan (http://asylo.gov.gr) het
balaf krn u weşandin. Li gel vê, heke hûn di yek jihen fermî dijîn, ji aliyê Dezgeha Mafê
Penaberîyê wê ne de lîsteyên bi hemû randevûyên xwe ji bo we site/jhi çap katn.
• Ev pir girîng e ku tu ji bo serlêdana xwe bi Dezgeha Mafê Penaberîyê here e. Ger tu
nacoy, divê hûn dê ji bo ji nû ve li tevahiya pêvajoya ji aliyê veqetandinê a randevûyê nû
bi riya Skype bkay.
• Hûn û hemû endamên malbata ta, divê bê ji bo hemû serdane li Xizmeta penaberan bi
hev re.
• Heke hejmara telefona te an navnîşanê hatben guhertin, pêwîstiya tu emailêk bo
Xizmeta Mafe penaberan li:new.numbers@asylo.gov.gr. Ev pir girîng e, ji ber ku rayedarên
Hukomate ji we re dibêjin, ch gava tu ba Offisa Penaberan ya Hareme. Pêwîstî haya
nave xwe, roja bûyînê, hejmara qeydê, hejmara telefona xwe ya nû û navnîşana we ya
nû di vê email, bi Englizi an Yunani.
• Divê tu karta penaberiyê dgel xwe bi,li dame serdana ta bi Xizmeta penaberan. Heger
tu yan jî yek ji endamên malbata xwe de jî, bi we ne, hûn ê hewce ji bo ji nû ve li
tevahiya pêvajoya ji aliyê veqetandinê a serlêdana nû bi riya Skype. Ji kerema xwe ve
hemû ewraqên eleqedar din jî bîne ji xwe re,bo nimûne note te polîsan, pasaport,
dastere ya ajotinê, belkeya zewacê û hwd. Eger tu endamên malbatê yên li Ewropayê
dijîn, ji kerema xwe ve jî, hemû belgeyen wan bi xwe re bîne.
• Heke pirsên we hebin, li ser veguhastine, tu dikarî têlefonî EASO bike bo zaniyarîy
zortir re dibêjin. Eger tu bi dimîne li başûrê Yunane (nêzîkî Athena) gazî +30 69 44 82 91
38. Eger tu dji/dimîne li bakurê (nêzîkî Thessaloniki), bang be +30 69 89 76 45 98
bka.av xate de vekirî ne, ji Roja Dushambe bu Înê ji 09:00, to 17:00.

• Hûn her dam mafê axaftina bi UNHCR an jî rêxrawen ku alîkariya Yasyae, saxlami û
sîkolojîk hene.

