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 كيفية التطبيق                                                                                      
 

حسابات خدمة اللجوء اليوناني  للحصول على موعد مع خدمة اللجوء في اليونان ، أوال انت تحتاج ألجراء مكالمة سكايب مع أحد
في هذه المكالمة ستحصل على موعد لعرض معلوماتك في أحدى مكاتب اللجوء اإلقليمي في  .في األوقات المخصصة لألتصال

ـ إلى الالجئين المقيمين في مخيمات ايدوميني و نيوكافاال ومحطة الوقود عند  .أثينا أو سالونيك أو أي مناطق أخرى في اليونان
 .منطقة بولي كاسترو , مكتب اللجوء االقرب يكون في سالونيك

رجاء كن على حذر او علم بانه ستحصل على موعد في مكتب اللجوء االقليمي الذي قد اتصلت عليه عبر سكايب. اي انه اذا -
 .اتصلت على مكتب اللجوء في اثينا , عندها يتوجب عليك الذهاب الى اثينا لعرض معلوماتك

 التطبيق الخاصة به قد شرحت على اوراق المعلومات الخاصة بها اجراءات-.

 
 

؟ماهو سكايب  

 
سكايب هو تطبيق يتيح لك خدمة االتصال بالصوت والصورة )سكايب الى سكايب( لالتصال مع مستخدمين اخرين. لالتصال الى 

ة واالجهزه التقليدية)من دون خدمة االنترنت( حسابات خدمة اللجوء في اليونان بشكل مجاني. بينما المكالمات من الهواتف االرضي
  .الخدمة متوفرة في الحواسيب المنزلية وللحواسيب المحمولة واجهزة الهواتف الذكية .تتطلب رصيد للشحن

 
 

 كيف يمكنني الحصول على سكايب؟
 

مجانا لكافة انواع االجهزة بإتباع السكايب لسوء الحظ متوفر في لغات قليلة متضمنة العربية واالنكليزية ويمكنك تحميل سكايب 
.الروابط المتوفره في األسفل  

 
https://www.skype.com/ar/download-skype/ :العربية 

https://www.skype.com/en/download-skype/ :االنكليزية 
 

 

 كيف يمكنني االتصال بخدمة اللجوء في اليونان عبر سكايب؟
 

بحسابات خدمة اللجوء في اليونان فقط في االوقات المخصصة له وبعد تثبيت تطبيق سكايب  رجاء كن على علم بانه يمكنك االتصال
 :على جهازك, افتح التطبيق واتبع الخطوات كما هي مشروحة في االسفل

 

 اضغط على بحث  في االعلى عند الزاوية اليمنى واكتب اسم حساب السكايب .1
asylum.service.relocation .الذي تريد اضافته 

 

 .اختر حساب السكايب المراد من نتائج البحث واضغط على اضافه الى جهات االتصال .2
 

 عندما ترسل طلب صداقة الى حساب سكايب سيظهر في قائمة جهات الالتصال الخاصة بك  مع  عالمة استفهام .3
 

بخدمة اللجوء اليوناني وبالضغط على اسم حساب السكايبب من قائمة جهات االتصال الخاصة بك عندها يمكنك االتصال  .4
 .بالضغط على زر االتصال واجراء مكالمة صوتية

 
 

 المحاولة عليك لكن عليهم  الضغط بسبب حاليا   صعب السكايب طريق عن اليونان في الالجئين بمركر االتصال ان هامة: معلومة

 الطلب. لتقديم األولى الخطوة ألن دائما  

 

السكايب يمكن أن تتغير اسبوعيا, من فضلك,أطلع نفسك على أي تغيرات تحصل بسرعة. تستطيع كما يبدو حاليا فإن أوقات اتصال 
العثور دائما على أخر مواعيد اتصال السكايب في خيمة المعلومات المستقلة في كامب إيدوميني, وعن طريق نشراتنا االضافية 

 http://asylo.gov.gr/en/?page_id=987 عبر الرابط باألسفل:


