
 
 

 

 

   ی ، به صورت ماهانه توسط خدمات و شرکا یالملل نی ب  تی حما انی به متقاض یپرداخت کمک مال ۰۱/۰۷/۲۰۲۱ ی اول جوال خی از تار

باز     یآنها دارد )مراکز نگهدار یکی زی حضور ف دیی به تأ ازی کنند ، ن  ی را اداره م  یمسکون   یکه مکانها  یوزارت مهاجرت و پناهندگ

خوابگاه ها  ی ( ، برنامه اسکان   اپراتورهاییناساو ش ه ی اول رش ی ، خدمات پذ  

توانند درخواست شان را   ی ، م  ست ی کنند و مطابق موارد فوق صاحب مسکن ن  ی م افتی در یکه کمک مال  یان ی ، پناهجو نی بنابرا 

. شوند یارائه دهند و به مسکن معرف   

شود  یپلت فرم خاص  برنامه اسکان  انجام م ق ی درخواست ها منحصراً از طر   

ً ی مستق نفعی تواند اشخاص ذ یدرخواست را نم نی توجه: ا  پلت فرم انجام   نی ثبت شده در ا  یارگان ها  ق ی ارسال کنند ، بلکه از طر  ما

  ی فهمند به طرف ها ی که آنها م یباشد که بتواند به زبان  ی خصوص ای  ی عموم  یتواند هر شخص حقوق ی مان  ارجاع مشود.  ساز یم

(در صورت داشتن مترجم ، مراکز   یدولت  یمحل ی)سازمانهای: مراکز ادغام مهاجران ، خدمات اجتماع  ل خدمت کند )بطورمثا نفعی ذ

برنامه اسکان (  ی، شرکا  یالملل نی ب  ی، سازمان ها یدولت  ری غ ی روزانه سازمان ها  

کند ی برنامه اسکان رااجرا م که   

یرو کی توانند با کل یثبت نشده اند، م ی عامل اختصاص ستمی فوق الذکر که قبالً در س  یسازمانها    
https://dpas.migration.gov.gr/    

. وش ساده ثبت نام کنندر  کی  در  

  ت ی عالقه مند، از جمله وضع نی شود تا مشخصات طرف یمنظور ارائه درخواست محل سکونت، از سازمان ارجاع خواسته م به

داده شده، ارائه   صی الزم تشخ یمکان مسکون  کی در  یوزارت مهاجرت و پناهندگ  ییشناسا یکه برا  اطالعات ر ی و سا یخانوادگ

( را به ارگان ارجاع دهندیکی مربوط به تماس )تلفن و پست الکترون  عاتمهم است که افراد عالقه مند اطال ار ی بس  دهد. . 

 

کند تا بتواند ارتباطات مربوطه را   یم افت ی در یمطابقت داده شود، اعالن  یمکان مسکون  ک ی که شخص با  یارجاع، هنگام سازمان

. برنامه سکان ای محل اقامت باز   در  تواند یبرقرار کند. محل اقامت ارائه شده م   

. خواهد بود   یگر ی شده در منطقه د شنهادی مکان پ  ادی فرد مورد نظر در نظر گرفته خواهد شد، اما به احتمال ز ی سکونت فعل  محل  

از    حالت  نی کنند. در ا یزندگ  بهره برداران گری توجه داشته باشند که ممکن است از آنها خواسته شود با د دی کنندگان با درخواست 

اگر   شان سازگار باشد.  یآنها با مشخصات متناظر هم آپارتمان  یو زبان ارتباط  ت ی تاهل، مل تی شود تا وضع ی حاصل م نانی قبل اطم

دارد و   اری را در اخت  شانی وزارت پرونده ا .ستندی به انجام مجدد آن ن  ی ازی ن  گری خانه ارائه داده باشند ، د  واستافراد مربوطه قبالً درخ 

از آن درخواست خانه نموده     آژانس را که  دی تاهل با ت ی وضع ای در اطالعات تماس و  ریی در صورت تغ  در حال پردازش آن است. 

. اند مطلع سازند  

در مورد درخواست   یینها می که تصم ی)به عنوان مثال کسان   یالملل نی ب  ت ی از حما تی حما یمتقاض ی حقوق ت ی دارندگان وضع تمام 

  ی رشی پذ طی مواد شرا تمام هی شوند و ته  یم ی مناسب معرف یمکان سکونت  ک ی نکرده اند( به  افتی را در   یالملل نی ب  تی حما  یخود برا 

. داشت هدآنها ادامه خوا ی فراهم شده برا  

 

https://dpas.migration.gov.gr/

