حقوق المتقدمين للحصول
على الحماية الدولية في اليونان
يحظر الترحيل الخاص بك حتى يتم االنتهاء
من فحص طلبك

التزامات المتقدمين للحصول على الحماية
الدولية في اليونان

•تستطيع التحرك بحرية في جميع أنحاء البالد،
ما لم يتم تحديد مناطق معينة من البالد حيث
يمكنك التحرك بحرية على البطاقة التي يتم
توفيرها لك.

•البقاء في اليونان حتى يتم االنتهاء من
فحص طلبك.

•إذا كنت بال مأوى ،قد تسأل ليتم استضافتك
في مركز االستقبال أو منشأة أخرى .سيتم قبول
طلبك ،إذا كان هناك أماكن متاحة.

•التعاون مع السلطات اليونانية بشأن أي مسألة
تتعلق بالطلب الخاص بك والتحقق من البيانات
الشخصية الخاصة بك.

•لديك الحق في العمل وفقا للشروط المنصوص
عليها في القانون اليوناني.

•الذهاب شخصيا إلى دائرة اللجوء من أجل تجديد
البطاقة قبل انتهاء صالحيتها وعلى أبعد تقدير
في يوم العمل التالي بعد تاريخ انتهائها.

•كموظف ،لديك نفس الحقوق والواجبات،
بخصوص الضمان االجتماعي ،كأي مواطن
يوناني.
•لديك الحق في دخول المستشفى والحصول
على العالج الطبي واألدوية مجانا ،شريطة أن
تكون من غير المؤمن عليهم والمعوزين.
•أنت وأطفالك تستطيعون دخول نظام التعليم
العام مجانا.
•لديك حق الحصول على التدريب المهني.
•إذا كنت من المعاقين بنسبة عجز من  %67وما
فوق ،لديك الحق في الحصول على بدل العجز،
شريطة أن يكون استقبالك في السكن الخاص
في مراكز االستقبال غير ممكنا.

على المتقدم بطلب الحصول على الحماية الدولية
في اليونان،االلتام بما يلي:

•اإلبالغ الفوري لدائرة اللجوء بخصوص عنوان
إقامتك ومعلومات االتصال الخاصة بك وأي تغيير
فيها .ألن دائرة اللجوء سترسل الوثائق المتعلقة
بقضيتك إلى العنوان الذي كنت قد سجلته.
•يجب عليك االلتزام بالمواعيد النهائية كما
يتم تحديدها خالل مراحل مختلفة من إجراءات
فحص طلبك.
•الكشف عن الوضع المالي الحقيقي الخاص
بك في حال كنت تتلقى إعانات اجتماعية من
الدولة اليونانية.
•االمتثال بااللتزامات في مراكز االستقبال
أو المنشأة أخرى التي تتواجد فيها.

•في فترة طلبك للحماية الدولية ،ال تستطيع
السفر خارج اليونان.
•في فترة طلبك للحماية الدولية ،ال يمكنك نقل
عائلتك من بلدك إلى اليونان.

المصدر ولمزيد من المعلومات على العنوان التالي:
http://refugees.gr/en1/2016/02/13/rights-and-obligations/
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