حقوق درخواست کنندگان حفاظت بین المللی در یونان
تا زمانی که زسیدگی به درخواست شما کامل
نشود ،از اخراج شما جلوگیری می شود
•شما می توانید آزادانه در سراسر کشور تحرک
داشته باشید ،مگر آن که نواحی که می توانید
آزادانه در کشورتحرک.

تعهدات متقاضیان حفاظت بین المللی
در یونان
بعنوان یک درخواست کننده حفاظت بین المللی در
یونان :شما متعهد می باشید که:
•تا اتمام رسیدگی به درخواست خود در یونان بمانید.

•داشته باشیددر کارتی که به شما دادهمی شود
مشخص شده باشد.

•در رابطه با هر مسئله ای که به درخواست شما
مربوط می شود و تائید اطالعات شخصی شما
است ،با مقامات یونان همکاری کنید.

•اگر شما بی خانمان هستید ،می توانید
درخواست کنید که در یک مرکز پذیرش یا
تسهیالت دیگری نگهداری شوید .اگر جا باشد،
پذیرفته خواهید شد.

•شخصا به خدمات پناهندگی بروید تا کارت خود را
پیش از آن که اعتبار آن منقضی شود ،یا حد اکثر روز
بعد از تاریخی که منقضی شده است ،تمدید کنید.

•شما از این حق برخوردار هستید که بر اساس
شرایط تعیین شده توسطفانون یونانکار کنید.

•در صورت هر گونه تغییر محل سکونت ،اطالعات
مربوط به تماس با شما و تغییر نشانی،
بالفاصله به خدمات پناهندگی اطالع دهید.
خدمات پناهندگی مدارک مربوط به پرونده شما را
به نشانی که اعالم کرده اید خواهد فرستاد.

•بعنوان یک کارمند ،شما نیز مانند یک شهروند
یونانی از همان حقوق و تعهدات در رابطه باتامین
احتماعی برخوردار می باشید.
•شما حق دارید از خدمات بیمارستانی ،پزشکی
و دارونی رایگان استفاده کنید ،مشروط به این
که بیمه نباشید و تهیدست باشید.

•شما می باید آخرین مهلت ها را مد نظر داشته
باشید؛ زیرا آن ها در مراحل مختلف رسیدگی به
درخواست شما تعیین شده اند.

•شما و فرزندان شما به سیستم آموزش دولتی
رایگان دسترسی دارید.

•در صورتی که از دولت یونان مزایای اجتماعی
دریافت می کنید ،می باید وضعیت مالی واقعی
خود را نشان دهید.

•شما دسترسی به آموزش فنی و حرفه ای دارید
•اگر شکا یک فرد با مغلولیت  %67یا بیشتر باشید،
این حق را دارید که مزایای معلولیت دریافت کنید؛
مشروط به این که.

•در صورتی که در یک مرکز پذیرش یا تسهیالت
دیگری اسکان یافتید ،می باید مقررات آنحا را
رعایت کنید.

•اسکان شما در یک مرکز پذیرش امکان پذیر نباشد.
•تا زمانی که شما متقاضی حقاظت بین المللی
هستید ،نمی توانید به خارح از یونان سفر کنید.
•تا زمانی که شما متقاضی حفاظت بین المللی
هستید ،نمی توانید خانواده خود زا از کشور مبداء
به یونان انتقال بدهید.

منابع و اطالعات بیشتردر:
http://refugees.gr/en1/2016/02/13/rights-and-obligations/
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