پری رجسٹریشن کے بعد اگال مرحلہ کیا ہے؟

 Asylum serviceآپ کو ایک پیغام ) (smsآپ کے موبائل فون پر بھیجے گا جس میں آپکے
اگلے انٹرویو کے وقت اور جگہ کے بارے میں بتایا جاۓ گاە یہ پیغام ) (smsآپ کو آنے والے
ہفتوں میں بھیجا جاۓ گاە یہ پیغام ) (smsآپ کو اس نمبر پر بھیجا جاۓ گا جو آپ نے
رجسٹریشن کلرک کو دیا تھاە
آپ کا اگال انٹرویورجسٹریشن کے چند مہنیے بعد ھوگاە ایسا اس لیے ھ۔ کہ اس وقت یونان
میں ھزاروں کی تعداد میں مھاجرین پناہ کے متالشی ہیںە
آپ کے  Asylum serviceکے ساتھ اگلے انٹرویو کا انحصار چار باتوں پر ھےە





آپ کی یونان میں آمد کی تاریخ
زبان جو آپ بولتے ھو اور اگر آپ نے یونان میں پناہ کیل۔ کیا ھوە
خاندان کے ساتھ میالپ
دوسرے ملک میں منتقلی

ایسے بے سرپرست بچے ،جسمانی یا ذھنی معذور افراد جس کو خاص مدد کی ضرورت ھو
انکی ضروریات کا خیال رکھا جاۓ گاە
اگلے انٹرویو کیل۔ افراد کا لسٹ  Asylum serviceکےویب سائٹ)(http://asylo.gov.gr
پر شائع کیا جاۓ گاە
اگر آپ حکومتی سائٹس (کیمپوں) میں سے کسی ایک میں رہتے ھوں تو ()Asylum service
اس جگہ پر رھائشی تمام افراد کی لسٹیں وہاں پر فراھم کرۓ گاە
یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دئیے ہوۓ تاریخ پر انٹرویو کیل۔ موجود ھو بصورت دیگر
آپ کو تمام مراحل سے دوبارہ گزرنا پڑے گا اور سکائپ کے ذریعے ٹائیم لینا ھوگاە
یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ  Asylum serviceانٹرویو کیل۔
آئیںە

اگر آپ کا موبائل نمبر یا ایڈریس تبدیل ہوتو مندرجہ ذیل ) (emailایڈریس پر (Asylum
) servicesکو مطلع کریں new.numbers@asylo.gov.gr
یہ ضروری اسل۔ ہ۔ کہ حکومتی افراد آپ کو اگلے انٹرویو کیل۔ تاریخ اور جگہ کے بارے
میں بتائیں گےە

ایمیل میں نام ،تاریخ پیدائش ،رجسٹریشن نمبر ،اپنا فون نمبر ،ایڈریس وغیرہ انگلش یا یونانی
زبان میں لکھ سکتے ہیںە
دوسرے انٹرویو کے دوران آپ کے پاس آپ کے ) (Asylum Service cardکا ھونا الزمی
ہے اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد یا آپ کے پاس کارڈ نہ ھو تو آپ کو تمام مراحل سے
دوبارہ گزرنا ھوگا جس کیل۔ آپ کو سکائپ کے ذریعے ٹائیم لینا ھوگاە براہ مھربانی ساتھ تمام
متعلقہ دستاویزات مثال کے طور پر پاسپورٹ ،ڈرائیونگ الئسنس ،میرج سرٹیفیکیٹ وغیرہە
اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد یورپ میں مقیم ھے تو اس کے بھی تمام دستاویزات ساتھ
الئیںە
اگر آپ کو دوسرے ملک منتقلی کے بارے میں معلومات درکار ہوں تو آپ ) (EASOکے ھاٹ
الئن پر کال کر سکتے ہیںە اگر آپ یونان کے جنوب (یعنی ایتنھز) کے قریب رھتے ہوں تو
اس نمبر پر کال کرسکتے ہیںە  +306944829138ە اگر آپ شمال (یعنی تسھالونوکی) کے
قریب رہتے ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں +306989764598
پیر سے لے کر جمعہ تک صبح  9بجے سے شام  5بجے تک آپ اوپر نمبروں پر رابطہ کر
سکتے ہیںە
آپ کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ آپ یو این ایچ سی آر یا کسی دوسرے ادارے جو کہ قانونی
صحت یا نفسیاتی امداد فراھم کرتے ہوں ،رابطہ کر سکتے ہیںە

