المواعيد عند خدمة اللجوء الستكمال التسجيل
>اسم الموقع باللغة االنكليزية واللغة اليونانية<
المواعيد المدرجة في الصفحات التالية هي لكل شخص أجرى عملية ماقبل التسجيل وأعطى عنوانه حيث مكان تواجده .هذا الموعد
هو الخطوة التالية لتقديم طلبك سواء طلب اللجوء في اليونان،أو لم الشمل أو إعادة التوطيبن.
الرجاء إيجاد رقم تسجيلك في القائمة،من المهم جدا ان تدقق رقم تسجيلك وليس رقم بطاقتك،كال الرقمين موجودعلى بطاقة طالب
اللجوء.
عند تاريخ موعدك ،يجب ان تأتي إلى مركز اللجوء المحدد عند الساعة  0077صباحا مع كل افراد عائلتك وحتى االطفال،تاكد ان
تجلب كل اوراقك الثبوتية معك.
إذا أضعت موعدك ،يجب ان تعيد كامل االجراء عبر السكايب.
إذا انتقلت الى هذا الموقع بعد عملية ماقبل التسجيل ،يمكن ان تجد قائمة بكل االرقام المسجلة والمواعيد اون الين عبر الموقع
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المواعيد باللغة اليونانية /العربية/الفارسية/الفرنسية
> اسم الموقع باللغة االنكليزية واللغة اليونانية<
هام :تاريخ موعدك القادم مدرج وفق رقم تسجيلك وليس رقم بطاقتك ،تأكد أنك تنظر للرقم الصحيح.
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