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 اجازه اقامت

 

                                      :چگونه می توانید اجازه اقامت  بدست بیاورید

اعطا شده است، می توانید برای چنانچه از دولت دموکرات یونان به شما پناهندگی  ✓

یافت اجازه اقامت سه ساله اقدام نمایید.برای تمدید اجازه اقامت خود باید از طریق  در

  شعبه مستقل دفتر پناهندگی برای مشمولین حمایت بیندر پست الترونیکی 

εθνούς Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για τους Δικαιούχους Δι، المللی 

Προστασίας( قبل از انقضای آن اقدام نمایید۳۰سی  روز ) . 

اعتبار دارد    (۱) باشید، اقامت شما یک سال اگر شما دارای اقامت حمایت جانبی می ✓

 ( دیگر وجود دارد.۲برای دو سال ) و امکان تمدبد آن

را بدست  (حمایت جانبیزمانی که شما حمایت بین المللی ) از نوع پناهندگی و یا  ✓

یک جواب از طرف   می کنید. کسباجازه اقامت را نیز  حق داشتن می آورید همزمان

دفتر پناهندگی منطقه ای به شما داده می شود که در آن تصمیم  یس شعبه ئر

 اعطای اجازه اقامتان ذکر شده است.

ارائه   را در دفتر گذرنامهتان  اجازه اقامت برای دریافترا درخواست خود   ادامه بایددر    ✓

 .  نمایید
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:خود چگونه درخواست دهید کارت اجازه اقامت برای دریافت  

 

. انتخاب دفتر گذرنامه باید  درخواست دهیددفتر گذرنامه منطقه ی زندگی خود  درباید  

 ،صوص پاسپورت و بر  اساس منطقه ای که زندگی می کنیدمخبر اساس لیست 

. باشد  

 

 

 هنگام مراجعه به دفتر گذرنامه مدارک زیر را همراه خود داشته باشید: 

 منطقه ای  از طرف رییس شعبه پناهندگی  م پناهندگی،کپی برابر اصل تصمی ✓

 باشد.  شما که مورد تایید واقع شدهاجازه اقامت  مبنی بر اعطای

)منتظر دریافت اجازه  )سه برگه( که مهر المللیکارت متقاضی حمایت بین   ✓

 اقامت( هستید، از طرف دفتر منطقه ای روی آن منظور شده باشد. 

 .پاسپورت یونانیاستاندارد  مطابق باعکس جدید  ✓

 همچنین از شما اثر انگشت گرفته می شود.  ✓

  مدارک دیگری مورد نیاز نمی باشد. اسناد و یا ✓

رسید تحویل   برگهبعد از تسلیم گردن مدارک مورد نیاز، دفتر گذرنامه یک 

زیرا هنگام دریافت اجازه اقامتتان در   ،مدارک به شما خواهد داد که نباید آن را گم کنید

 دفتر منطقه ای یا شعبه مستقل به آن نیاز دارید.
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 چگونه اجازه اقامت خود را دریافت کنید؟    

 

ریافت می کنید. اجازه اقامت خود را از دفتر منطقه ای یا شعبه مستقل آن د ✓

آن که در محدوده جغرافیایی   را از دفتر منطقه ای یا شعبه مستقل  اجازه اقامتان  

محل زندگی شما و متعاقبال دفتر گذرنامه ای که درخواست داده اید تحویل می 

   گیرید.

، از همان برای مثال اگر شما درخواست خود را در دفتر گذرنامه ساموس داده اید ✓

در  حتی اگر  اجازه اقامت خود را دریافت کنید،    باید  نیز    دفتر منطقه ای ساموس

ر جای دیگری را ترک کرده باشید و در حال حاض  ساموس  سپری شدهمدت زمان  

   زندگی می کنید.

را خدمات رسانی می  ای  گذرنامهدفاتر مناطق جغرافیایی   ببینید کدام ✓

ای  پناهندگیدفاتر    جغرافیایی  مناطق  کدام  ببینید  .کنند را    منطقه 

                                                 خدمات رسانی می کنند:

✓ Δείτε ποιες γεωγραφικές περιοχές εξυπηρετούν τα Γραφεία 

Διαβατηρίων. Δείτε ποιες γεωγραφικές περιοχές εξυπηρετούν τα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. 

هنگامی که اجازه اقامت های جدید آماده شوند اطالع رسانی صورت می پذیرد.  ✓

باید به آخرین جازه اقامت شما آماده هست یا نه،  برای اینکه مطلع شوید که آیا ا

 کنید.با شماره پرونده نگاه ب در اجازه اقامت های آماده  یه هااطالع

 در اطالعیه به آنجا بروید. راس ساعت و روز ذکر شدهباید دقیقا  ✓

نمی توانید شخص دیگری    شخصا مراجعه کنید.  خود شمادریافت اجازه اقامت باید   ✓

 به جای خودتان بفرستید.را 

دریافت اجازه هنگام ورود به دفتر منطقه ای یا شعبه مستقل اداره پناهندگی برای   ✓

 . باشید زدهماسک خود را  اقامتتان باید

 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
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زیر     مدارک  داشتن  همراه  خود  اقامت  اجازه  دریافت  برای 

 :   الزامیست

  

 برگه رسید تحویل مدارک که دفتر گذرنامه به شما داده بود. ➢

که روی آن عالمت )سه برگه(  کارت متقاضی درخواست حمایت بین المللی   ➢

از دریافت اجازه  پس  آن را و بوده،مهر )منتظر دریافت اجازه اقامت( مشخص 

 اقامتتان به دفتر پناهندگی تحویل می دهید. 

 

 

 

                                                                           اجازه اقامت افراد خانواده

                                    

المللی بین  حمایت  اقامت  از  شما  مثل  نیز  تان  خانواده  اعضای  )پناهندگی   اگر 

تحویل   و  دفتر گذرنامه  به  با مراجعهباید    دنسیاسی یا حمایت جانبی( برخوردار هست

دریافت کارت اجازه اقامت تسیلم نمایند. درخواست خود را برای    رک فوقان مدددا

  تصکنند. اجازه اقامت مخو درخواست    آمدهباید خودشان شخصا به دفتر گذرنامه  

 هر فرد می باشد. 

حمایت بین المللی )پناهندگی   نداشتن  حتی باموارد افراد خانواده  از  در برخی   ✓

اجازه اقامت بهره مند شوند. به موارد  می توانند از سیاسی  یا حمایت جانبی ( 

 زیر توجه کنید: 

بچه دار شدید، فرزند شما می تواند اجازه اقامت   پیش از ورودتان به یوناناگر   •

درخواست یه تاییدیه گواهی تولد فرزندتان  دریافت کند. در چنین شرایطی با ارا

منطقه ای    گیبه دفتر مربوطه اداره پناهند  ود را مبنی بر اعطای اجازه اقامتخ

درخواست ذکر شد  پیشتر  که  ادامه همانطور  در  و  نموده  برای   تسلیم  را  تان 

   اعالم  دارید.به دفتر گذرنامه فرزندتان اجازه اقامت کارت دریافت 



 
 

5 
 

بعد از ورودتان سپس  و    هستیداگر شما از اقامت حمایت بین المللی برخوردار   •

یونان ک    به کشور  فرزند ش  دنیازدواج  خانواده شما   ،یدویا صاحب  اعضای  این 

میتوانند اجازه اقامت دریافت کنند. در چنین شرایطی شما با همراه داشتن سند 

فرزند از   پذیرفتننامه  یا اظهار  ،فرزندگواهی تولد    ،)در صورت همسرتان(  ازدواج

ازدواج بدون  (   رابطه  فرزندتان  صورت  مربوطه   به   )در  پناهندگی   ی   دفتر  اداره 

 که پیشتر ذکر شد درخواست  همانطوردرخواست خود را ابراز می دارید. در ادامه  

 تان را برای دریافت کارت اجازه اقامت به دفتر گذرنامه تسلیم می کنید. 

به یونان آمده باشند «پیوند خانوادگی  »اگر اعضای خانواده شما از طریق پروسه   •

کنند اما به شرطی اینکه اصل پاسپورت هایشان و میتوانند اجازه اقامت دریافت 

مدارک مسافرتی شان را به اداره پناهندگی تحویل دهند و ویزای قانونی ورود 

به کشور را داشته باشند. در ادامه می توانند درخواست خود را برای دریافت 

تسلیم   همانطور که پیشتر توضیح داده شد،  کارت اجازه اقامت به دفتر گذرنامه

 نمایند. 

 

دفاتر منطقه ای یا ق لطفا با  برای کسب اطالعات بیشتر برای موارد فو

 . حاصل نماییدتماس  مستقل اداره پناهندگی هشعب

 

 


