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 ([ ΑΔΕΤبطاقة اإلقامة ذات الصيغة الموّحدة ] آذيت ) تصريح / 

 

 

 

 :   ([ΑΔΕΤبطاقة اإلقامة ذات الصيغة الموّحدة ] آذيت ) تصريح/ يف يمكنكم الحصول على ك

 بطاقة/ يمكنكم أن تحصلوا على تصريح إن كان قد تم منحكم وضع الالجئ من قبل الجمهورية اليونانية  ✓

بطاقة إقامتكم  تصريح/دوالكي تجد  ( سنوات. 3لمدة ثالث ) ةالصالحيةرياسستكون اإلقامة, والتي 

إنتهاء من ( يوماً تقويمياً 30ثالثين )قبل يجب عليكم تقديم طلب عن طريق البريد اإللكتروني/إيميل 

مكتب اللجوء المستقل لمستحقي الحماية  إلىصالحية بطاقة إقامتكم األولى 

 . الدولية

دة قإن بطاقة /تصريح اإلقامة ستكون سارية الصالحية مستحقي الحماية الجزئية المساع  إذا كنتم من  ✓

 ( إضافيتين.2( واحدة ويمكن تجديدها لسنتين )1لمدة سنة )

دة ( عندها يكون لكم الحق عند حصولكم على الحماية الدولية ) وضع الجئ أو الحماية الجزئية المساع   ✓

ب  كت  ي سي  رار من مدير المكتب اإلقليمي, الذقامة. سيتم تسليمكم قبطاقة اإلتصريح/ ل على في الحصو

 ([. ΑΔΕΤ] آذيت )أنه قد تقرر منحكم بطاقة /تصريح اإلقامة  فيه

يجب عليكم بعد ذلك القيام بتقديم طلب في مكاتب جوازات السفر لكي تحصلوا على   لكن ✓

 بطاقة/تصريح إقامتكم المطبوعة. 
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ذات الصيغة الموّحدة   لمطبوعة ا بطاقةاإلقامةتصريح/ كيف تقومون بتقديم طلب للحصول على 

 :  ([ ΑΔΕΤ] آذيت )

 يجب أن يتم للمنطقة التي تسكنون فيها. مكتب جوازات السفر وفقاً لدى يجب عليكم القيام بتقديم طلب 

للمنطقة التي تسكنون و وفقا  ,ا  الئحة الجوازات هذه تحديد إختيار مكتب الجوازات من

 .فيها
 

 

 تصطحبوا معكم عند الذهاب إلى مكتب الجوازات ما يلي :   يكون معكم/ جب أني

/  قرار مدير المكتب اإلقليمي والتي يبدو من خاللها أن دائرة اللجوء طبق األصل من  نسخة ✓ تقر 

 بطاقة إقامة. تصريح /منحكم على  توافق 

  والتي»اإلقامة بطاقة/تصريحاإلنتظار إلصدارقيد «بختم  ةبطاقة طالب الحماية الدولية مختوم ✓

 ستحصلون عليها أيضاً من مكتب اللجوء اإلقليمي. 

 صورة حديثة تصلح/مناسبة لجواز السفر.  ✓

 هناك سيتم أخذ بصمات أصابعكم أيضاً.  ✓

 . رسوم إيصال دفع  أوإضافيةاتليس هناك حاجة لتقديم أي مستند ✓

التي قمتم بتقديمها, والتي يجب عليكم    المستنداتإستالم  وثيقة إثبات  مكتب الجوازات    يعطيكمس  

الحفاظ عليها وعدم فقدانها ألنكم ستحتاجون إليها عند ذهابكم إلستالم بطاقة إقامتكم من مكاتب اللجوء اإلقليمية 

 أو المكاتب المستقلة للمستحقين. 
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 اإلقامة بطاقةتصريح/كيف ستستلمون 

من مكتب اللجوء اإلقليمي أو المكتب المستقل للمستحقين.ستستلمون بطاقة اإلقامة يتم إستالم تصريح/  ✓

بطاقة اإلقامة من مكتب اللجوء اإلقليمي أو المكتب المستقل التابع لدائرة اللجوء ذلك الذي  تصريح/

 .فيهمع مكتب الجوازات الذي قمتم بتقديم طلبكم  جغرافيا ناسبيت /يتوافق
 

في مكتب جوازات جزيرة سامو,يجب أن تستلموا بطاقة/ , إن قمتم بتقديم الطلب مثال على ذلك  ✓

تصريح اإلقامة من مكتب لجوء جزيرة سامو,حتى ولو أثناء هذه الفترة الزمنية غادرتم جزيرة سامو 

 لتسكنوا / لتقيموا في مكان آخر. 

 

الجوازات   مكاتب  تقدم  الجغرافية  المناطق  من  أي  في  هنا  شاهدوا 

المناطق الجغرافية تقدم م.خدماتها اللجوء  شاهدوا هنا في أي من  كاتب 

 اإلقليمية خدماتها.

 

فة إن كانت بطاقة/تصريح إقامتكم لمعر.بها  اعالناتاإلقامة الحديثة جاهزة تصدربطاقات/تصاريحعنما تكون   ✓

يجب   فيجاهزة  علنة  النشرات    البحث  في  الم  الجاهزة    بطاقات  /تصاريح  حديثاً  اإلقامة 

 بواسطة /إعتماداً على رقم قضيتكم/حالتكم.يتم البحثالصادرة ./

 . كما هو مذكور/ مكتوب في اإلعالن  اليوم والساعة المحددةيجب عليكم الحضور في   ✓

/أنت  يجب عليكم   ✓  . , اليمكنكم إرسال شخص آخر بالذات الحضور لكي تستلموا بطاقة/تصريح إقامتكم أنت 

عند الذهاب إلى المكتب اإلقليمي أو المكتب المستقل إلستالم   إرتداء الكمامة / واقية الفم واألنفيجب أيضاً   ✓

 بطاقة إقامتكم.تصريح/ 
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بطاقة إقامتكم, يجب أن يكون بحوزتكم  تصريح/ تستلموا  لكي  عندما تذهبون 

 مايلي: 

 .وثيقة إثبات تقديم المستندات /الوثائق الداعمة التي قد أعطيت لكم من قبل مكتب جوازات السفر 

 يجب أن   والتي»اإلقامة بطاقة/تصريحإلصدار نتظاراإلقيد «بختم  ةبطاقة طالب الحماية الدولية مختوم

 .بطاقة إقامتكمتصريح/ دائرة اللجوء عند إستالمكم إلى المكتب التابع ل تقوموا بتسليمها

 

 

 عائلتكم  الخاصة بقامة اإلتصاريح / بطاقات

دة( يجب عليهم    وضع  إن كان لدى أفراد عائلتك نفس الحماية الدولية )وضع الالجئ أو الحماية الجزئية الم ساع 

 ذكره  ما سبق تصاريح إقامتهم المطبوعة وأن يقدموالكي يستلموا بطاقات/  في مكتب الجوازات القيام بتقديم طلب

مستندات بتقدي  من  للقيام  الجوازات  مكاتب  إلى  الذهاب  شخصياً  العائلة  أفراد  على  يجب  إن  أعاله.  الطلب.  م 

 شخصية.  هي وثيقةاإلقامةبطاقات/تصاريح 

لم  الحصول على بطاقة/تصريح اإلقامة حتى ولو  حاالت والتي يستطيع فيها أفراد عائلتكمهناك بعض ال

دة( هذة الحاالت يتميحصلوا  وصفها  توضيحها/على الحماية الدولية )وضع الالجئ أو الحماية الجزئية الم ساع 

 أدناه :

 

ريح إقامة . في هذه  ص,فإن طفلكم يستطيع الحصول على بطاقة/ت قبل مجيئكم إلى اليونانطفل  مإن كان لديك ▪

المعني بمنح بطاقة/ت المستقل  اللجوء  إقامة إلبنكم, بتقديم صالحالة يجب عليكم تقديم طلب لدى مكتب  ريح 

وبالشكل الموصوف سابقاً, تقومون بتقديم طلب لطباعة بطاقة  نسخة مصد قة عن شهادة ميالد إبنكم. بعد ذلك  

 تصريح اإلقامة في مكتب الجوازات./
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كنتم ▪ أوالد  منال  إن  لديكم  أصبح  أو  تزوجتم  إما  ذلك  وبعد  الدولية  الحماية  على  إلى  حاصلين  دخولكم  بعد 

إقامة. في هذه الحالة يجب عليكم تقديم بطاقة  تصريح/  فإن أفراد العائلة هؤالء يمكنهم الحصول على  ,اليونان

عني بذلك مصطحبين معكم نسخة مصد قة عن عقد الزواج ) إن كان  طلب لدى مكتب اللجوء اإلقليمي الم

زوجتك / بزوجك ( أو نسخة مصد قة عن شهادة الميالد أو شهادة اإلعتراف بالطفل ) إن كان  باألمر يتعلق  

بطاقات تصاريح /مون بتقديم طلب وبالشكل الموصوف سابقاً, لطباعة  األمر يتعلق بأبنائكم (. بعد ذلك تقو

 تب الجوازات. ااإلقامة في مك

مكنهم الحصول  ي»لم الشمل العائلي «إن كان أفراد عائلتكم قد حضروا/ جاؤوا إلى اليونان بواسطة إجراءات  ▪

 األساسي ( أو وثيقة سفرهمي) جواز سفرهم األصلإلى دائرة اللجوء بطاقة/تصريح إقامة إذا قد موا على 

بتقديم   يجب أنيقوموا , وأن يكون معهم تأشيرة الدخول إلى اليونان األصلية. بعد ذلك األصلية) األساسية (

 بطاقات اإلقامة في مكاتب الجوازات. تصاريح /طلب وبالشكل الموصوف سابقاً, لطباعة 

 

ماسبق حول  المعلومات  من  المكاتب اإلتصال    الرجاء  لمزيد  أو  اإلقليمية  بالمكاتب 

 الُمستّقلة .

 

https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/

