
در هر زمان و مکانی که مقدور ( فراگیری زبان یونانی: مثل)ادغام در جامعه حق مشارکت در برنامه های ادغام در جامعه ( ۱۶
. باشد

حت ت)با والدین فرد نابالغ یا بالغ : پیوند خانوادگی۲٠

فراد با ا-فرزندان زیر سن -همسر/با فرد بالغ-( شرایطی

.بالغ، فرزندان مجرد با بیماری های حاد

رفاه اجتماعی همان حقوق و مزایا و در تحت ۱٩

بر همان شرایطی است که بر شهروندان یونانی معت

ری مستمری بیکاری و مستم: می باشد برای مثال

افراد معلول و مستمری خانواده های پربچه

رفاه اجتماعی همان حقوق و مزایا و در تحت ۱۵

همان شرایطی است که بر شهروندان یونانی 

ی و مستمری بیکار: معتبر می باشد برای مثال

مستمری افراد معلول

مراقبت های پزشکی( ۱۴

. برخورداری از مراقبت های پزشکی تحِت شرایط یکسان  که شامل شهروندان یونانی نیز می باشد

.  پرورش بزرگساالن تحت شرایط یکسان با مهاجرینی که دارای اجازه ی اقامت می باشند/ آموزش( ۱۳

برخور داری از حق رایگان عمومی( بزرگساالن)آموزش ۱۲

الیت ، ارائه ی خدمات یا اشتغال یا انجام فع(کار وابسته)اجازه کار دسترسی به اشتغال با دستمزد . ۱۱

، قانون ۶۸طبق ماده ی )اقتصادِی مستقل، قابل اجرا تحت شرایط یکسان با شهروندان یونانی 

۴۳۷۵/۲٠۱۶)

است برای اسناد مسافرتی پس از ارائه درخواست به اداره ی گذرنامه ی ذیصالحِ پلیس یونان و پس از تایید درخو. ۱٠

.  صدور آن، پرداخِت هزینه ی گذرنامه الزامی می باشد

اجازه اقامت به صورت ریگان اعطاء می شود و .الف٩.٩

برای تمدید آن باید در خوست داده . سال اعتبار دارد( ۱)سه

ساله باشد( ۲)شود که مدت تمدید نیز سه 

اجازه اقامت به صورت ریگان اعطاء می شود و .ب٩

ده برای تمدید آن باید در خوست دا. سال اعتبار دارد( ۳)سه

خیرنه .8ساله باشد( ۳)شود که مدت تمدید نیز سه 

حفظ کذر نامه .۷

کشور خود
بله.6

آیا می تواند .۵

مواقف به اخذ 

گذرنامه از کشور 

خود کردد؟

حقوق و مزایای افراد مشمول حمایت بین المللی . ١

صدور تصمیم مبنی بر اعطای حمایت بین المللی. ۲

نوع حمایت.۳

فردی که مشمول . ۴

/  وضعیت حمایت کمکی

.جانبی می باشد

فردی که مشمول ۱۷

وضعیت بناهندگی 

می شود
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