ماهي الخطوة التي تلي عملية التسجيل المبدئي؟
سٌرسل لك مكتب اللجوء رسالة نصٌة (ٌُ )SMSحدد فٌها تارٌخ ومكان موعد ذهابك إلى دائرة
اللجوء .وستُرسل الرسالة النصٌة هذه خالل األسابٌع القادمة.حٌث سٌتم أرسال الرسالة إلى رقم
الجوال الذي أعطٌته إلى موظف التسجٌل المسبق.
سٌكون موعد حضورك إلى دائرة اللجوء بعد عدة أشهر من قٌامك بالتسجٌل المبدئً .وٌعزى
ذلك إلى وجود آالف الالجئٌن وطالبً اللجوء فً الٌونان فً الوقت الحالً.
ٌعتمد موعد حضورك التالً إلى دائرة اللجوء على أربعة أمور وهً :تارٌخ وصولك إلى
الٌونان واللغة التً تتحدث بها وما إذا كنت طالبا للجوء فً الٌونان أو طالبا للم الشمل أو إعادة
التوزٌع ،وأخٌرا سٌؤخذ بنظر االعتبار احتٌاجات األشخاص الذٌن ٌتطلبون دعما خاصا
كالقاصرٌن الذٌن لٌس لدٌهم من ٌرافقهم واألشخاص من ذوي االحتٌاجات العقلٌة والبدنٌة
الخاصة.
سٌتم نشر قائمة المواعٌد على الموقع اإللكترونً الخاص بدائرة اللجوء
( .)http://asylo.gov.grعالوة على ذلك ،وفً حال وجودك فً أحد المخٌمات الرسمٌة،
ستقوم دائرة اللجوء بتوزٌع قوائم مطبوعة ٌذكر فٌها مواعٌد جمٌع المقٌمٌن فً ذلك المخٌم.









من المهم جدا ذهابك إلى دائرة اللجوء فً الموعد المحدد لك .وإذا فاتك الموعد،
سٌنبغً علٌك فً هذه الحالة ،إعادة العملٌة بكاملها من جدٌد وذلك من خالل حجز
موعد جدٌد عبر السكاٌب Skype.
ٌنبغً حضورك مع كل أفراد عائلتك إلى جمٌع مواعٌد دائرة اللجوء.
فً حال حصول أي تغٌٌر فً عنوان إقامتك أو فً رقم هاتفك ،علٌك إرسال رسالة
إلكترونٌة إلىدائرة اللجوء على الموقع التالً  .new.numbers@asylo.gov.grوٌعد
هذا األمر بالغ األهمٌة وذلك نظرا لحاجة السلطات إلى االتصال بك وإعالمك عن
موعد قدومك إلى مكتب اللجوء اإلقلٌمًٌ .نبغً علٌك إدراج اسمك وتارٌخ مٌالدك
ورقم السجل ورقم هاتفك الجدٌد أو عنوانك الجدٌد فً هذا االٌمٌألما باللغة اإلنكلٌزٌة أو
باللغة الٌونانٌة.
عند حضورك فً الموعد القادم إلى دائرة اللجوء ،تحتاج إلى اصطحاب بطاقة طلب
اللجوء معك .وفً حال عدم اصطحابك أو أي فرد من أفراد عائلتك لهذه البطاقة،
سٌنبغً علٌك إعادة العملٌة بكاملها من جدٌد وذلك من خالل طلب حجز موعد عبر
السكاٌب .كما ٌرجى اصطحاب جمٌع المستمسكات الخاصة بك ،على سبٌل المثال ورقة
اإلخطار الصادرة من الشرطة وجواز السفر ورخصة القٌادة وعقد الزواج ،وغٌرها.
وفً حال وجود أقارب لدٌك ٌعٌشون فً أورباٌ ،رجى فً هذه الحالة إرفاق جمٌع
المستمسكات الخاصة بهم.
لالستفسار عن برنامج إعادة التوزٌع وللحصول على مزٌد من المعلوماتٌ ،رجى
االتصال بخط  EASOالساخنٌ .رجى االتصال بالرقم  +30 69 44 82 91 38.إن
كنت مقٌما فً جنوب الٌونان (قرب أثٌنا) أما إذا كنت مقٌما فً شمال الٌونان ( قرب
مدٌنة السالونٌك) ،فٌرجى االتصال بالرقم  .+30 69 89 76 45 98.حٌث ٌكون الخط

الساخن مفتوحا من ٌوم اإلثنٌن لغاٌة ٌوم الجمعة وذلك من الساعة  9:00صباحا لغاٌة
الساعة  17:00مساءا.
 من حقك دائما التحدث مع المفوضٌة العلٌا لشؤون الالجئٌن  UNHCRأو أٌة منظمة
أخرى توفر دعما قانونٌا أو صحٌا أو نفسٌا.

