July 2017
جدول مواعيد جديد لخط اإلسكايب :ساعة إضافية
للناطقين بالعربية
برنامه کارکرد جديد تماس از طريق اسکايپ:
زمانبندی تماس از طريق اسکايپ با خط فارسی
و دری زبان ،تغيير نکرده است
نسخه فارسی در پايين صفحه
ابتداء من اليوم ( ١آب/أغسطس) فقد حددت دائرة
اللجوء اليونانية جدول جديد للمواعيد بخط
اإلسكايب التابع لها الذي من خالله يمكنك طلب
اللجوء .وأضافت السلطات ساعةً إلى جدول المواعيد لتسجيل الطلبات التي يقدمها الناطقون بالعربية .ولو سكنت في
منطقة أثينا ليمكنك االتصال بالخط العربي اإلثنين ما بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة صباحا ( )8:00-١0:00وأيضا
الثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الثانية عشر ( .)١١:00-١2:00ولو سكنت
في غير هذه المنطقة من اليونان ليمكنك االتصال اإلثنين ما بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة صباحا ()8:00-١0:00
وأيضا الخميس والجمعة ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الثانية عشر (.)١١:00-١2:00
وعنوان خط اإلسكايب العربي هوasylum.service.arabic :
ولو كانت جنسيتك سورية وكان لديك جواز سفر سوري صالح ليمكنك االتصال بالخط العربي المقتصر على السوريين.
وهذا الخط السريع شغال الثالثاء بين الساعة الواحدة والساعة الثانية بعد الظهر ( .)١3:00-١4:00عنوان خط اإلسكايب
السوري هوasylum.service.syria :
أما بالنسبة للناطقين بالكورمانجية (اللهجة الكردية الشمالية) في كل أنحاء اليونان فيمكنهم االتصال الثالثاء ما بين الساعة
التاسعة والساعة العاشرة صباحا ( )9:00-١0:00بعنوان اإلسكايب التاليasylum.service.kurmanji :
ويمكن أن الناطقين بالسورانية (اللهجة الكردية الجنوبية) يتصلون اإلثنين ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الثانية
عشر ( )١١:00-١2:00بعنوان اإلسكايب التاليasylum.service.sorani :
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از امروز ،اول آگوست ،اداره پناهندگی يونان ،برنامه کارکرد جديدی را برای تماس از طريق اسکايپ و دريافت وقت
ثبت درخواست پناهندگی اعالم کرده است .البته برنامه تماس با خط فارسی و دری زبان تغييری نکرده است .اگر
نزديک آتن زندگی می کنيد ،بايد بين ساعت  ١0و  ١١صبح ،روزهای دوشنبه تا پنجشنبه تماس بگيريد .کسانی که در
باقی مناطق يونان زندگی می کنند ،بايد از ساعت  ١0تا  ١١روزهای دوشنبه تا چهارشنبه تماس بگيرند .حسابی که
بايد از طريق اسکايپ با آن تماس بگيريد به شرح زير است:
asylum.service.farsi.dari
PASHTO
سکائپ الئن کے لئے نئے اوقات اور پشتو بولنے والے پشتو بولنے والے حضرات کے لئے اب الگ سکائپ الئن
.دستياب ہے
د نوي سکيم ټيمټبل مهال ويش :د پښتو لوستنکو د پاره اوس خپله سهولت شته
এসাইলাম জন্য আবেদন্ করবে হবল, অ্যাপব়েন্টবমন্ট করার জন্য ন্েু ন্ স্কাইপ
সম়েসূচী নন্বচ দদখুন্ োাংলা়ে।
يونانی اسايلم سروسز نے يکم اگست  20١7سے اسايلم کے لئے درخواست رجسٹرڈ کروانے کے لئے نئے ٹائم ٹيبل
کااجراء کيا ہے .سب سے بڑا تبديلی يہ ہے کہ پشتو بولنے والے حضرات اب پہلی بار ان کی اپنی زبان ميں کال
کرسکيں گے .يونان بهر ميں پشتو بولنے حضرات بروز جمعرات اور جمعہ بوقت  9:00بجے سے  ١0:00بجے
.پر کال کر سکتے ہيں  asylum.service.pashto@gmail.comکے درميان اسکائپ آئ ڈی
اردو اسکائپ کا ٹائم ٹيبل فی الحال اسی طرح ہے .يونان بهر ميں اردو بولنے والے حضرات پير سے جمعرات تک
بوقت  ١2:00سے  ١3:00دوپہر کے درميان کال کر سکتے ہيں .اردو ميں بات کرنے کے لئے اسکائپ آئ ڈی
.ہے asylum.service.urdu

براه کرم ياد رہے کہ اسکائپ پر کال کرنے کے
ساته کافی مسائل موجود ہيں اور آپ کو کال
مالنے کے لئے کافی دفعہ کوشش کرنا پڑے
.گی
موبائل انفارميشن ٹيم اسائلم سروسز نہيں ہے
اور نا هی ہم آپ کو وائٹ کارڈ فراہم کرسکتے
ہيں اور ہم آپ کی مالقات کرنے ميں مدد نہيں
.کر سکتے ہيں
د نن ورځې راهيسې ،چې د اګست د ١نه ،د
يونان د پناه غوښتنېکو ال پاره چې ستاسو د پناه
غوښتنې د ثبتولو د ټاکل ترالسه شي،ستاسو د پناه
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غوښتنې ثبت شي د تر ټولو لوی بدلون دا دی
چې د پښتو لوستنکو اوس لري د لومړي ځل
لپاره د يو امکان په خپله ژبه ته زنګ کري شي  .ټول يونان کې د پښتو لوستنکو ته  9:00او  ١0:00تر منځا زنګ
 .وکړې  asylum.service.pashto@gmail.comکړے شي په
مهربانی وکړئ چې اوس هم يو لويا مشکل شته چي تا سو پا کار دي چي ډری ځلی کوښښ پس ټاکل تر السه کړي
د موبايل معلوماتي ټيم صرف د ټاکل دی ,پناه غوښتنې د پاره نه دي موږ نه شو کوالی چې تاسو د يو سپين کارت در
.کرو ,او او موږ نشو کولی تاسو سره د ټاکل کولو لپاره ستاسو سره مرسته وکړو
আজ দেবক, আগবের এর ১ োনরখ, নিক অ্যাসাইলাম সানভিবস আপন্ার এসাইলাম
দেম নন্েন্ধন্ করার জন্য/অ্যাপব়েন্টবমবন্টর জন্য ন্েু ন্ স্কাইপ সম়েসূনচ প্রকাশ করা
হব়েবে।
সমি িীস এর োাংলা ভাষাভাষীরা েৃহস্পনেোর এোং শুক্রোর দেবরা ঘটিকা দেবক
দচাদ্দ ঘটিকা পর্ন্ত
ি স্কাইপ আইনি asylum.service.bangla দে কল করার জন্য
অ্ন্ুবরাধ করা র্াবে.
সে ি সাধারবের অ্েগনের জন্য জান্াবন্া র্াবে, দর্ স্কাইপ কবলর লাইন্ এ এখন্ও
অ্বন্ক সমসযা হবে।
অ্ন্ুিহ কবর োর োর দচষ্টা করবে োকুন্।
দমাোইল ইন্ব া দ ারাম এসাইলাম সানভিস ন়্ে, আমরা আপন্াবক সাদা কািি অ্েো
অ্যাপব়েন্টবমবন্টর জন্য সাহার্য নদবে পারবো ন্া।
انگلش سکائپ الئن صرف ان لوگوں کےليے ہے جن کی مادری زبان انگلش ہے۔
يونانی سياسی پناه کے ادارے نے موبائل انفو ٹيم کو بتايا ہے کہ آپ انگلش زبان والی سکائپ پر صرف اس صورت
ميں انٹرويو کی تاريخ لے سکتے ہيں اگر آپ کی مادری زبان انگلش ہو ,تو صرف اچهی انگلش بولنا ہی کافی نہيں.
اگر آپ انگلش زبان والی سکائپ پر کال کرتے ہيں تو وه آپ سے آپ کی نيشنيلٹی پوچهين گے اور اس سے جان
جائيں گے کہ انگلش آپ کی مادری زبان ہے .اگر ان کو شک ہوا کہ انگلش آپ کی مادری زبان نہيں ہے ,تو آپ
کی کال بند کر دينگے اور آپکی مادری زبان والی سکائپ الئن پر کال کرنے کو کہينگے .برائے مہربانی اس بات
کو ذہن ميں رکهيں کہ جس سکائپ الئن پر آپ نے کال کی ہے وه طہ کرينگے کہ کونسی زبان آپ کی پناه کی
درخواست ميں استعمال کی جائے .ايک دفعہ آپ نے جس زبان ميں درخواست شروع کر دی تو بعد ميں زبان کی
تبديلی ممکن نہيں .اس کا مطلب ہے اگر آپ نے انگلش سکائپ والے اوپريٹر کو اس بات پر راضی کر ليا کے
انگلش آپ کی مادری زبان ہے تو آپ کو پناه کی درخواست کے سارے انٹرويو انگلش ميں دينے ہونگے.
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