از تاریخ اول جوالی  ۲۰۲۱/۰۷/۰۱پرداخت کمک مالی به متقاضیان حمایت بین المللی  ،به صورت ماهانه توسط خدمات و شرکای
وزارت مهاجرت و پناهندگی که مکانهای مسکونی را اداره می کنند  ،نیاز به تأیید حضور فیزیکی آنها دارد (مراکز نگهداری باز
 ،خدمات پذیرش اولیه و شناسایی)  ،برنامه اسکان اپراتورهای خوابگاه ها
بنابراین  ،پناهجویانی که کمک مالی دریافت می کنند و مطابق موارد فوق صاحب مسکن نیست  ،می توانند درخواست شان را
ارائه دهند و به مسکن معرفی شوند.
درخواست ها منحصرا ً از طریق پلت فرم خاص برنامه اسکان انجام می شود
توجه :این درخواست را نمی تواند اشخاص ذینفع مستقیما ً ارسال کنند  ،بلکه از طریق ارگان های ثبت شده در این پلت فرم انجام
می شود .سازمان ارجاع می تواند هر شخص حقوقی عمومی یا خصوصی باشد که بتواند به زبانی که آنها می فهمند به طرف های
ذینفع خدمت کند (بطورمثال  :مراکز ادغام مهاجران  ،خدمات اجتماعی(سازمانهای محلی دولتی )در صورت داشتن مترجم  ،مراکز
روزانه سازمان های غیر دولتی  ،سازمان های بین المللی  ،شرکای برنامه اسکان )
که برنامه اسکان رااجرا می کند
سازمانهای فوق الذکر که قبالً در سیستم عامل اختصاصی ثبت نشده اند ،می توانند با کلیک روی
https://dpas.migration.gov.gr/
در یک روش ساده ثبت نام کنند.
به منظور ارائه درخواست محل سکونت ،از سازمان ارجاع خواسته می شود تا مشخصات طرفین عالقه مند ،از جمله وضعیت
خانوادگی و سایر اطالعات که برای شناسایی وزارت مهاجرت و پناهندگی در یک مکان مسکونی الزم تشخیص داده شده ،ارائه
.دهد .بسیار مهم است که افراد عالقه مند اطالعات مربوط به تماس (تلفن و پست الکترونیکی) را به ارگان ارجاع دهند

سازمان ارجاع ،هنگامی که شخص با یک مکان مسکونی مطابقت داده شود ،اعالنی دریافت می کند تا بتواند ارتباطات مربوطه را
برقرار کند .محل اقامت ارائه شده می تواند در محل اقامت باز یا برنامه سکان.
محل سکونت فعلی فرد مورد نظر در نظر گرفته خواهد شد ،اما به احتمال زیاد مکان پیشنهاد شده در منطقه دیگری خواهد بود.
درخواست کنندگان باید توجه داشته باشند که ممکن است از آنها خواسته شود با دیگر بهره برداران زندگی کنند .در این حالت از
قبل اطمینان حاصل می شود تا وضعیت تاهل ،ملیت و زبان ارتباطی آنها با مشخصات متناظر هم آپارتمانی شان سازگار باشد .اگر
افراد مربوطه قبالً درخواست خانه ارائه داده باشند  ،دیگر نیازی به انجام مجدد آن نیستند .وزارت پرونده ایشان را در اختیار دارد و
در حال پردازش آن است .در صورت تغییر در اطالعات تماس و یا وضعیت تاهل باید آژانس را که از آن درخواست خانه نموده
اند مطلع سازند.
تمام دارندگان وضعیت حقوقی متقاضی حمایت از حمایت بین المللی (به عنوان مثال کسانی که تصمیم نهایی در مورد درخواست
خود برای حمایت بین المللی را دریافت نکرده اند) به یک مکان سکونتی مناسب معرفی می شوند و تهیه تمام مواد شرایط پذیرشی
فراهم شده برای آنها ادامه خواهد داشت.

