اعتبارا من  ، ١/٧/٢٠٢١سيتطلب دفع المساعدة المالية للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية توثيق حضورهم الشخصي  ،بشكل
ً
شهري  ،من قبل الخدمات المعنية وشركاء دائرة االستقبال التي تحدد الهوية و تدير مرافق اإلقامة (مراكز اإلقامة المفتوحة اي الكامب) ،
مركز االستقبال وتحديد الهوية  ،برنامج استيا  ،المؤسسات الشريكة التي تقدم سكن.
لذلك  ،يمكن لطالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدة مالية وال يسكنون وفقًا لما سبق  ،التقدم بطلب إلحالتهم إلى سكن.
يتم تقديم الطلبات حصريًا عبر برنامج استيا.
تنبيه:
ال يمكن تقديم الطلب مباشرة من قبل األشخاص المعنيين  ،ولكن من خالل هيئات اإلحالة المسجلة على منصة اإلحالة الخاصة
المذكورة اعاله.
يمكن أن تكون هيئات اإلحالة أي كيان قانوني بموجب القانون العام أو الخاص يخدم األطراف المهتمة بلغة يفهمونها (على سبيل
المثال :مراكز تكامل المهاجرين  ،والخدمات االجتماعية للسلطات المحلية إذا كانت لديها خدمات الترجمة  ،ومراكز المنظمات غير
الحكومية  ،المنظمات الدولية وشركاء استيا الذين ينفذون برنامج استيا).
المنظمات المذكورةأعاله  ،إذا لم تكن مسجلة بالفعل على المنصة المخصصة  ،بإمكانهم التسجيل بإجراء بسيط من خالل الدخول
على الموقع االلكتروني التالي
. https://dpas.migration.gov.gr/
من أجل تقديم طلب إسكان  ،سيُطلب من المنظمة المعنية تقديم معلومات تفصيلية حول األطراف المستفيدة  ،بما في ذلك الحالة األسرية
وأي معلومات أخرى تعتبر ضرورية لتحديد موقع السكن المناسب من قبل وزارة الهجرة واللجوء .من المهم جدًا أن تعلم األطراف
المستفيدة هيئة اإلحالة عن اي تغيير في وسائل االتصال الخاصة بهم (الهاتف والبريد اإللكتروني).
إشعارا بمجرد توفر السكن للشخص المعني  ،حتى تتمكن من إجراء االتصاالت ذات الصلة .
ستتلقى هيئة اإلحالة
ً
يمكن أن يكون السكن المعروض إما في مرفق إقامة مفتوح (الكامب) أو في برنامج اإلقامة التابع لمنظمة استيا ٢٠٢١
سيتم أخذ مكان اإلقامة الحالي للشخص المعني باالعتبار  ،ولكن من المحتمل جدًا أن يكون المكان المعروض في منطقة مختلفة.
يجب أن يدرك مقدمو الطلبات أنه من الممكن أن يُطلب منهم االقامة مع مستفيدين آخرين .في هذه الحالة  ،سيكون قد تم التأكد بالفعل
من أن الحالة االجتماعية والجنسية ولغة االتصال ستكون متوافقة مع الخصائص المقابلة لزمالئهم في السكن.

