قرارهای مالقات در خدمات پناهندگی برای تکمیل ثبتنام
نام مکان به زبان انگلیسی و یونانی
قرارهای مالقات درجشده در صفحات بعدی برای کسانی میباشند که پیشثبتنام نموده و این مکان را به عنوان محل سکونتشان
ثبت نمودهاند.
نامتان دارای اهمیت فراوانی میباشد ،نه
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خواهشمندیم
شمارهی کارتتان .هر دو شماره روی کارت پناهجوییتان درج شدهاند.
در تاریخ قرارمالقاتتان ،میبایستی به همراه تمامی اعضای خانوادهتان از جمله کودکان ،ساعت  ۷بامداد به ادارهی پناهندگی
یادشده تشریف بیاورید .از همراهداشتن تمامی مدارکتان اطمینان حاصل کنید.
در صورت از دستدادن قرارمالقاتتان ،میبایستی تمامی مراحل را از ابتدا از طریق اسکایپ آغاز نمایید.
چنانچه پس از پیشثبتنام به این مکان آمدهاید ،میتوانید فهرستی از تمامی شمارههای ثبتنام و قرارهای مالقات را به صورت
آنالین در <آدرس اینترنتی خدمات پناهندگی> بیابید.
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GAS LOGO
>متن مشابه به یونانی<
>متن مشابه به عربی<
>متن مشابه به فارسی<
>متن مشابه به فرانسوی<

قرارهای مالقات <یونانی/عربی/فارسی/فرانسوی>
<نام مکان به زبان انگلیسی و یونانی>
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مهم:تاریخقرارمالقاتبعدی
درستاطمینانحاصلکنید!!! 
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