
 مررت من خالل دائرة االستقبال والتعریف في جزیرة لزفوز، خیوس، ساموس، كوس، لیروس، أو افروس 

لبضعة أیام إذا كانت نتیجة الفحص   سیخضع الوافدین الجدد الى الیونان الختبار كورونا وعلیھم البقاء في الحجر الصحي  .١

 إیجابیة، عمال بتوصیات الھیئات الصحیة الیونانیة. ال یمكنكم الخروج من منطقة الحجر الصحي، طیلة 
 ھذه الفترة الزمنیة. تشرف السلطات الیونانیة على منطقة الحجر الصحي.

حجر الصحي و ھي: . یتوجب علیكم المحافظة على تدابیر الوقایة من كورونا خالل فترة ال ٢  

 المحافظة على مسافات التباعد مع اآلخرین،

 غسل ایدیكم بشكل منتظم، 

 وارتداء الكمامة. 

. لدیكم الحق أن تطلبوا زیارة الطبیب أثناء فترة الحجر الصحي. اطلبوا فوًرا التكلم مع الفریق الطبي داخل ٣  

 الُمنشأة لإلبالغ عن: 

 إن كنتم تعانون من مشكلة صحیة أو نفسیة. 

 إن كنتم بحاجة لعالج دوائي. 

 إن كنتم قد تعرضتم للعنف الجنسي خالل االثني وسبعین ساعة الماضیة. 

 إن كانت حرارتكم ُمرتفعة أو لدیكم سعاال أو صعوبة بالتنفس. 

 إن كنت طفاًل وأنت لوحدك، بدون والدیك. 

 إن كنِت حامل. 

ألي شیئ من االحتیاجات األساسیة ، یُرجى إعالم موظفي دائرة االستقبال والتعریف إن كنتم بحاجة   .٤  

. عند الحاالت الطارئة، أو في حال عدم شعوركم باألمان، أخبروا الشرطة و دائرة االستقبال والتعریف. ٥  

ینإما باتصال ھاتفي. لدیكم الحق بالتواصل مع المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ   

 أو برسالة، أثناء بقائكم في الحجر الصحي. اسألو السلطات المواجدة ھناك عن ذلك. 

. إن كنتم تخافون من العودة إلى بلدكم ألنكم تخافون على حیاتكم وعلى أمنكم، بسبب الِعرق، الدین،٦  

الحرب  المعتقدات السیاسیة، االنتماء القومي أو مشاركتكم في مجموعة معینة من المجتمع، أو بسبب   

 أو العنف، أو لكونكم تخشون التعرض الى التمییز أو إلى أضرار جسیمة، فلدیكم الح ق بالتقّدم لطلب 

 اللجوء. إن كنتم ترغبون بطلب اللجوء، أبلغوا السلطات الیونانیة عند القیام بتسجیلكم بأنكم توّدون

 طلب اللجوء في الیونان.

حون علیكم أسئلة تدور حول أسباب مغادرتكم لبلدكم• ستسجل السلطات طلبكم للجوء مباشرة، سیطر  

 ولماذا خرجتم من تركیا وسیعطوكم إرشادات حول تاریخ و ساعة مقابلة اللجوء التي تعقب ذلك بأیام

 قلیلة. 

. بعد انقضاء فترة الحجر الصحي َوإجراء الفحص الطبي سیتم نقلكم إلى مكان االستضافة التابع إلى مركز٧  

عریف. االستقبال َوالت   

ل السلطات الیونانیة بمساعدة مترجم. ستقوم السلطات بتسجیل بیاناتكم الشخصیة وأخذ  ََ  • سیتم تسجیلكم من قبِ

( من العمر. من المھم اإلدالء بمعلومات دقیقة، 14بصمات أصابعكم، إن كنتم قد تجاوزتم الرابعة عشرة )    

 و تقدیم أیة وثائق قد تكون بحوزتكم. 



الستعالم القانوني مجاًنا. ولدیكم الحق أیضا باستشارة محام في جمیع مراحل . لدیكم الحق في ا٨  

 اإلجراءات، ویتم ذلك عادة على نفقتكم الخاصة. 

 

 إذ لم تمر من خالل دائرة االستقبال والتعریف

في حالة عدم اجتیاز دائرة االستقبال والتعریف، ستتمكن من تحدید موعد لتسجیل طلب اللجوء الخاص بك عبر اإلنترنت في  

 ھذا الرابط 

فارسیة والداریة واألردیة والباشتو والتركیة والبنغالیة واأللبانیة والیونانیة والكرمانجیة المنصة متاحة باللغات اإلنجلیزیة والعربیة وال  

في مراكز التسجیل في البر الرئیسي في مالكاسا في أتیكا و دیافاتا شمال الیونان بالقرب   ٢٠٢٢سبتمبر  ١بدأت مواعید التسجیل من 

التسجیل، ھذا یعتمد على محل سكنك. من ثیسالونیكي. لك حریة االختیار في أي مركز ترید   

یرجى مالحظة أنه لتقدیم طلب تسجیل موعد، ستحتاج إلى برید إلكتروني. عند االنتھاء من طلبك ، سیتم تعیین موعد )الیوم والوقت(  

یل  لحضورك في نقطة التسجیل التي تختارھا، وستحصل على نسخة من البرید اإللكتروني الذي قمت بتسجیله. موعد طلب تسج

أفراد من العائلة،   8اللجوء ھو موعد واحد لكل أعضاء األسرة المسجلین في نفس الطلب. یمكنك أن تسجل في طلبك ما یصل إلى 

 مع ملء عدد البالغین وعدد القصر بشكل منفصل. 

د لمرتین أخریین، في حالة عدم إمكانیة الذھاب إلى نقطة التسجیل بعد موعد محدد مسبقًا ، یمكنك إعادة طلب الحصول على موع

 دون أي تمدید إضافي. 

یوًما ، وھذه الفترة ستكون إقامتك في نقطة التسجیل في الممكن مطلوبة.  25ستستمر عملیة التسجیل في ھذه المراكز من یوم إلى    

لمزید من  أثناء إقامتك ، سیكون المترجمون متاحین لدعمك طوال عملیة التسجیل. سیتم تقدیم الطعام ثالث مرات في الیوم. 

و     المعلومات حول الخدمات المقدمة في المركزین ، یمكنك مراجعة الموقع اإللكتروني لوزارة الھجرة واللجوء ھنا )بالیونانیة

 االنجلیزیة فقط( 

https://migration.gov.gr/en/ris/perifereiakes-monades/domes/kyt-malakasa/  

 

 معلومات عامة عن الیونان

مناخ الیونان متوسط مع سطوع طویل للشمس ودرجات حرارة معتدلة مع ھطول بعض األمطار. تتمیز بتنوع كبیر بسبب الموقع  

 الجغرافي للدولة والتوزیع بین البر الرئیسي والبحر. 

رد الریاح الموسمیة خالل األیام الجافة الحارة بینما تكون المناطق الجبلیة أكثر برودة. في الصیف ، غالبًا ما تب   

 الشتاء معتدل في السھول مع القلیل من الجلید والثلوج ، لكن الجبال عادة ما تكون مغطاة بالثلوج. 

 الیونان دولة عضو في االتحاد األوروبي وتستخدم عملتھا الموحدة: الیورو. 

، من االثنین إلى الجمعة. تفتح المتاجر عادة من االثنین إلى   ١٤:٠٠حتي  ٨:٠٠والخدمات العامة عادة من الساعة  تعمل البنوك

  ١٤:٠٠إلى الساعة  ٠٩:٠٠ومن الثالثاء إلى الخمیس والجمعة من الساعة   ١٥:٠٠إلى الساعة  ٠٩:٠٠األربعاء والسبت من الساعة 

.٢٠:٠٠إلى الساعة  ١٧:٠٠ومن الساعة   

 

 

 

https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration?lang=ar
https://migration.gov.gr/en/ris/perifereiakes-monades/domes/kyt-malakasa/ 

