
1 

 برگه معلومات پناهندگی یونان
۲۰۱۶مارچ  ۲۸آخرین آپدیت   

 
   

 ؟چه کسی میتواند درخواست پناهندگی نماید
 

در روند پناهندگی به  دسترسی به سیستم پناهندگی رایگان است .هرفردخارجی میتواند برای پناهندگی در یونان درخواست بدهد
 اذیت قرار گرفتید.دولت مهم خواهد که چرا وچطوردر کشور تان مورد 

 چرا در راه مهاجرت قدم گذاشتید وچی مشکلی در کشور خود داشتید.
 آیا زندگی شما ، سالمت جسمی ،آزادی شخصی ویا سایر حقوق اسا سی  بشری تان در معر خطر قرار داشت. -
گرایش جنسی ،ملیت آیا شما مورد ازار و اذیت قرار گرفتید  )به دلیل ویژه گی های شخصی ، رنگ، پوست، جنسیت ،  -

 یا اعتقادات سیاسی و مذهبی(
 

 لطفآ توجه داشته باشی که در حال حاضر تمام مراحل پناهندگی ممکن است چند ماه طول بکشد.
 
 

 سیستم  پناهندگی چگونه وبه چی روش پیش میرود     
 

 

تماس از طریق اسکایپ  .1 
 

در قدم اول با کارمندان خدماتی یونان از طریق اسکایپ و تنها راه گرفتن وقت مالقات راه دیگر میتوانید به یکی از دفاتر   
نخواهد شد و پرداخت  پناهندگی مراجعه کرده وقت مالقات بگیرید ولی مصارف و هزینه حمل و نقل از طرف دفتر پناهندگان

شما نباید وقت مالقات تانرا از دست بدهید در  .تمام مصارف و و هزینه های رفت و برگشت  به عهده خود شخص  خواهد بود
 غیر آن تا وقت مالقات بعدی مدت طوالنی باید صبر کنید.

 کاسترو در نظر گرفته شدهبرای اقامت  پناهندگان اردوگاه های در ادومینی، نیوکاواال، و ایستگاه های گاز در پولی 
 نزدیکترین دفتر پناهندگی در تسالونیکی است.

اگر شما تماس  به دفتر  لطفآ توجه داشته باشید که برای هر شخص از طریق اسکایپ صرف یک وقت مالقات داده میشود.
 پناهندگی آتن گرفتید پس باید برای مصاحبه به دفتر آتن مراجعه کنید.

 
 اوقات تماس در دفتر پناهندگی آتن:

 

۱۲:   ۰۰الی     ۱۰:۰۰برای زبان عربی دوشنبه ها از ساعت   
   ۱۱:   ۰۰الی     ۱۰:۰۰وسه شنبه ها از ساعت  

 آی دی تماس برای زبان عربی 
         asylum.service.arabic 

 

۱۴:  ۰۰الی     ۱۳:۰۰برای زبان فارسی،دری دوشنبه ها از ساعت   
۱۳:    ۰۰الی     ۱۲:۰۰از ساعت  و سه شنبه و چهارشنبه ها  

 آی دی تماس برای زبان فارسی،دری 
asylum.service.farsi.dari 

 

۱۴:    ۰۰الی     ۱۳:۰۰برای زبان اردو چهارشنبه ها از ساعت   
آی دی تماس برای زبان اردو    

 asylum.service.urdu 
 

۱۳:   ۰۰  الی   ۱۲:۰۰و فرانسوی دوشنبه ها از ساعت  برای زبان انگلیسی  
 آی دی تماس برای زبان انگلیسی و فرانسوی

asylum.service 

 3. 

 مصاحبه یا انترویو

2. 

ارسال نامه برای 
پناهندگیدرخواست   

1. 

طریق اسکایپتماس از   
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 تماس اسکایپ در دفاتر پناهندگی در تسالونیکی و بقیه مناطق یونان:
 

۰۱:   ۰۰الی     ۰۰۹:شنبه ها از ساعت پنجبرای زبان عربی   
asylum.service.arabic 

 

۱۴:  ۰۰   الی  ۱۳:۰۰برای زبان فارسی،دری پنجشنبه ها از ساعت   
 آی دی تماس برای زبان فارسی،دری 

asylum.service.farsi.dari 
 

۱۱:    ۰۰الی     ۱۰:۰۰برای زبان اردو چهارشنبه ها از ساعت   
 آی دی تماس برای زبان اردو 

asylum.service.urdu 
 

۱۳:   ۰۰الی     ۱۲:۰۰برای زبان انگلیسی و فرانسوی پنجشنبه ها از ساعت   
 ی دی تماس برای زبان انگلیسی و فرانسوی 

asylum.service 

 
 

 روش سریع فقط برای اتباع کشور سوریه  
 

اتباع کشور سوریه که مایل به درخواست پناهندگی برای اولین بار  یک روش سریع برای تمام اتباع کشور سوریه وجود دارد
داشتن پاسپورت اصلی شناسنامه ملی قابل قبول نیست براساس این روش با همراه  هستند درخواست پناهندگی داده میتوانند البته
 اتباع سوریه پاسخ مثبت داده میشود ٪۹۹،۵درحال حاضر به درخواست پناهندگی  ثبت نام و تصمیم گیری صورت خواهدگرفت

 .اطالعات ارائه شده از دفتر پناهندگی آتن
 

  :واست پناهندگی آتناوقات تماس اسکایپ برای برنامه های کاربردی و درخ
 

 ۱۲:  ۰۰الی     ۱۰:۰۰دوشنبه ها از ساعت 
 ۱۱:  ۰۰الی     ۱۰:۰۰و پنجشنبه ها از ساعت 

 آی دی تماس
asylum.service.arabic  

 

 ۱۴:  ۰۰الی    ۱۳:۰۰سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت   
 آی دی تماس

asylum.service.syria 

 
 :کاربردی و درخواست پناهندگی در تسالونیکی و بقیه مناطق یوناناوقات تماس اسکایپ برای برنامه های 

 

 ۱۰:   ۰۰الی     ۹:۰۰پنجشنبه ها از ساعت 
 آی دی تماس

asylum.service.arabic  

 
 

بسیار مهم: در حال حاضر به دلیل کمبود ظرفیت برای پاسخ به تماس ها تماس با دفتر پناهندگی از طریق اسکایپ بسیار 
 .سعی کنید برای تماس دوباره چون گام مهم برای آغاز ثبت نام و به جریان افتادن کار تان است دشوار است

 
________________________________________________________________________ 

 

 ارسال نامه برای درخواست پناهندگی شما 2. 
 

 .وشما مجبورید اطالعات دقیق در مورد خود ارائه کنیددر دفتر پناهندگی منطقه یک عکس از شما گرفته خواهد شد 
 :باید با خود داشته باشید مدارک ذیل را

 مدارک سفر مانند پاسپورت یا هر سند دیگری که دارید -
 اسناد تآ ئید یه صحی خود و اعضای فامیل تان -
 تمام مدارک و اسناد کشور اصلی تان -
 اسناد وضعیت خانوادگی تان )مجرد یا متآهل -

 
 .قسمت مشکالت زبان یک مترجم شما را همراهی خواهد نموددر 
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در صورت دروغ  .هنگام دادن درخواست پناهندگی شما مجبورید که به سواالت کارمندان دفتر پناهندگی یونان پاسخ دقیق بدهید
 .بودن ادعای تان و جعلی بودن مدارک تان اثر منفی در قضاوت در مورد شما خواهد داشت

شما همچنان ممکن است برای  .مورد بازرسی بدنی قرار بگیرید و همچنان وسایل شخصی تان بازرسی شودشما ممکن است 
 .برسی معاینات پزشکی  فرستاده شوید

 
شما کارت متقاضیان حفاظت بین المللی که مدت شش . همچنان برای شما تاریخ و زمان دیگری برای مصاحبه داده خواهد شد

 .شما این کارت را همیشه باید با خود همراه داشته باشید .واهید نمودماه اعتبار دارد دریافت خ
 

به محض اینکه شما کارت متقاضیان حفاظت بین المللی را دریافت نمودید واز زمان  مصاحبه تان اطالع حاصل نمودید  توجه:
 .ی برای پناهندگان ( تماس گرفتهبالفاصله  با یکی از سازمان های غیر دولتی که با پناهندگان کار میکنند )شورای یونان

 
 :تا آنها شمارا رهنمائی دقیق تر در قسمت زمان و مکان مصا حبه تان نمایند

 تا زمانیکه برسی درخواست پناهندگی تان تکمیل نشود شما می توانید آزادانه در یونان بسر ببرید -
 شما حق کار کردن دارید -
 داریدشما حق دریافت خدمات صحی و دوائی  رایگان  -
 شما و فرزندان تان حق دسترسی به سیستم آموزشی عمومی رایگان دارید -
 شما اجازه سفر قانونی از کشور یونان ندارید -

 
________________________________________________________________________ 

 

 مصاحبه یا انترویو 3.
 

یک تاریخ برای مصاحبه داده خواهد شد برای برسی پرونده تان که  زمانیکه شما درخواست پناهندگی خودرا ارسال نمودید 
 .نباید این مصاحبه را از دست بدهید

 
 :در روز مصاحبه شما باید به تمام سواالت صادقانه پاسخ بدهید و این اطالعات توسط نرم افزار به ثبت خواهد رسید

 هویت -
 چرا و چطور از کدام راه به یونان سفر کرده اید -
 کدام دلیل نمی تونید دوباره به کشور تان برگردیدبه  -

 
شما می توانید در زمان مصاحبه با  در زمان  .در قسمت مشکالت زبان در جریان مصاحبه یک مترجم با شما خواهد بود

 .مصاحبه وکیل یا مشاور )کارشناس حقوقی ، دکتر روان شناس یا مددکار اجتماعی ( حضور پیدا کنید
 

مراقب باشید هر چی  که می گوئید واضح  شما باید مدارک الزم را ارائه کنید چون بعدآ این موقع میسر نشوددر طول مصاحبه 
 .مصاحبه تان محرمانه است ولی ممکن است با مقامات دیگر یونان با اشتراک گذاشته شود. و دقیق باشد

 
هرکسی میداند هنگامیکه در یک کشور میرسد نیاز به پیدا کردن یک کار دارد برای ادامه زندگی، اما در طول برسی درخواست 
پناهندگی شما اولویت بر این است که توضیح دهید چرا زندگی خود را به خطر انداخته  و راهی این سفر پر خطر شده مجبور 

 .اشید که تمام نکات مهم را بازگو کنید چون ممکن است آنها سوال نکنند نکات مهم راآماده باشید ب .تان شدیدبه ترک کشور 
 
 

 تصمیم
 

پس از مصاحبه دفتر خدمات پناهندگی یونان تصمیم خواهد گرفت که آیا شما مستحق دریافت پناهندگی هستید یا خیر که بعدآجواب 
 .مثبت یا منفی را برایتان خواهند داد

پناهندگی یونان برایتان اطالع خواهد داد و این اطالعات ممکن  باره درخواست پناهندگی تان گرفته شد دفترهنگامیکه تصمیم در 
 .است از طریق تماس تلیفونی، نامه ، فکس، و یا پوست الکترونیکی )ایمیل (برایتان داده شود

 
 .بالفاصله به دفتر خدمات پناهندگی اطالع دهیدو اگر در این زمان شما آدرس یا شماره تلیفون تانرا تغیر دادید باید 
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اگر شما در این زمان هیچ جوابی از طرف دفتر پناهندگان دریافت ننموده اید و در این زمان مدت کارت متقاضیان حفاظت بین 
نموده اید در حالیکه المللی تان به پایان رسیده و شما تمدید ننموده اید دفتر پناهندگی فرض میکند شما جواب تانرا دریافت 

 .درخواست تان در حال برسی است پس وقت را از دست نداده و برای تمدید کارت تان اقدام کنید
 

 پس از تصمیم اگر شما مستحق جواب مثبت شدید شما اقامت سه ساله کشور یونان را دریافت میکنید و در این مدت شما مستحق 
 .فاظتی میشویدسترسی به سیستم آموزشی ، صحی ، کاری و ح

 
 .صورت درخواست به شما اجازه داده خواهد شد که با اسناد دست داشته  تان به خارج از کشور سفر نمائید -
 شما حق کار در شرایط تعین شده نظر به قانون کشور یونان را دارید. -
 .به عنوان یک فرد شاغل شما حق و حقوق و تعهدات اجتماعی مانند یک تبع یونانی را دارید -
 .شما حق دریافت صحی را در صورتی دارید که بیمه شده باشید -
 شماوفرزندلن تان حق دریافت خدمات آموزشی  حرفه ای را دارید. -

 
همچنان اگر شما مستحق دریافت پناهندگی شدید شما مستحق دریافت پاسپورت پناهندگی هستید که ممکن است دریافت پاسپورت 

شما اجازه سفر به مدت سه ماه یا هر شش ماه یکبار به هر کشوری به جز کشور خود تان  با این پاسپورت مدتی را در بربگیرد
با توجه به اطالعات داده شده توسط وکیل کمیساری عالی پناهندگان شما می توانید مدت سه ماه سفر و سپس مدت  .را دارید

 .کرده بتوانید شش ماه را باید در کشور یونان سپری نموده تا دوباره به مدت سه ماه سفر
 

 .پس از تصمیم یا جواب منفی اگر درخواست شما رد شد شما حق ارائه تجدید نظر را در سازمان پناهندگی یونان دارید
اگر شما درخواست تجدید نظر ندهید و اجازه ماندن درین کشور را هم نداشته باشید پس پروسه تبعید یا دیپورت به کشور اصلی 

رد درخواست تجدید نظر شما ممکن نظر به قانون کشور یونان دوباره به کشر تان تبعید یا دیپورت  .یابدتان شروع شده و ادامه م
 شوید.

 
اگر درخواست تجدید نظر تان رد شد و شما مدارک الزم برای درخواست دوباره پناهندگی را ندارید شما می توانید بدون ضیاع 

در طول تمام مراحل شما  به کشور خود را گرفته و اقدام به برگشت نمائید.  وقت معلومات مربوطه در مورد بازگشت داوطلبانه
 حق داشتن یک وکیل یا مشاور را دارید البته هزینه وکیل یا مشاور به عهده خود تان خواهد بود.  

 
 

 

 خدمات پناهندگی دریونان
 

 دفتر منطقه وی آتن 
P. Kanellopoulou 2, Athens 10177 

Tel.: (0030) 210 698 8500 
  شماره تماس برای کمک به مهاجرین به ده زبان 

: (0030) 210 69 88 660 
E-Mail: asylo@asylo.gov.gr 

 

 دفتر منطقه وی پناهندگی در تسالونیکی 
Building of former «B KTEO»  

Pontou Street, Kalochori Thessaloniki 54001 
Tel.: (0030) 2310-751775 

E-Mail: pga.thessalonikis@asylo.gov.gr 
 

 دفتر پناهندگی منطقه وی لسووس 
Nationality Identification Center 

Moria, Lesvos 81100 
Tel.: (0030) 22510 32323 

E-Mail: pga.lesvou@asylo.gov.gr 
 

    شمالی اوروسدفتر پناهندگی منطقه  
Fylakio. Orestiada 68006 
Tel.: (0030) 2552095180 

E-Mail: pga.evrou@asylo.gov.gr 
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  اوروسدفتر پناهندگی منطقه وی جنوبی 
Makris Avenue 1-B, Nea Chili, Alexandroupolis 68100 

Tel: (0030) 25510 35170 
E-Mail: pga.alexandroupolis@asylo.gov.gr 

 

 دفتر پناهندگی منطقه وی رودس
  Rhodes Traffic Police Building  

Eleftherias Square 1, Rhodes 85100 
Tel.: (0030) 22410 30278 

E-Mail: pga.rodou@asylo.gov.gr 
 

 دفتر پناهندگی منطقه وی ساموس
  Themistokli Sofouli Street, Samos 83100 

Tel.: (0030) 22730-81540 
E-Mail: pga.samou@asylo.gov.gr 

 
 

حمایت از مهاجرین با کمک ها حقوقیسازمان های غیر دولتی   
 

AITIMA 

پناهندگان و جویان پناه برای کمکی مواد و مرکزحقوقی  
Tripou 4-6, Koukaki, Athens 11741 

Tel.: (0030) 2109241677 / (0030) 6989764598 
 

 تیم پشتیبانی پناهندگی تسالونیکی 
Tel.: (0030) 6989764598  

E-Mail: cos.thessaloniki@easo.europe.eu 
 

 پروگرام عام پناهندگان 
 کمک های حقوقی برای پناه جویان و پناهندگان

  ۱۶:۰۰الی  ۱۰:۰۰ روز های دوشنبه
۱۴:۰۰الی  ۱۰:۰۰چهار شنبه ها ودجمعه ها از ساعت   

Iridanou Str. 4A, Athens 11528 
Tel.: (0030) 210-7295926 

E-Mail: ecrp@acn.gr 
 

 شورای یونانی برای پناهندگان
 مشاوره حقوقی وکمک های اجتماعی رایگان
Solomou Str. 25, Athens 10682 

Kassandrou 37A, Thessaloniki 54633 
Tel.: (0030) 2103800990  

 

 گرو وکالبرای دفاع از حقوق پناهندگان و مهاجران
۱۹:۰۰الی ۱۷:۰۰چهار شنبه ها از ساعت   

Ioulianou 11 & Rethymnou Str., Exarheia, Athens 10682 
http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com/ 

 
 

 اطالعات و اخبار مستقل 
 

متحرک  اخبار  
 بروز رسانی برای مهاجران به فارسی ،عربی،انگلیسی و یونانی

http://newsthatmoves.org 
 

W2EU 
 اطالعات مربوط پناهندگان و شبکه حمایت قانونی 

http://live.w2eu.info 
 

Are You Syrious? 
 به روز رسانی روزانه و اخبار

http:// facebook.com/areyousyrious 


