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 وزارت مهاجرت و 
 

  - پناهندگ
 

            اداره پناهندگ

 
 

ن الملیلبرنا     مه ثبت درخواست حمایت بی 

 
 :شودانجام می ریبه شرح ز ،پیاسکا قیاز طر تماس با یالملل نیب حمایت هایدرخواستارسال  خیتار، ۱۸/۴/۲۰۲۲روز دوشنبه  از

 

 

SKYPE برنامه اسکایپ 

 

شنبهپنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه ساعت   جمعه 

۹تا  ۸   
  عرب  
 آتییک

 آلبانیاب  
/ترایک روسل    آتییک/

 آلبانیاب  
  پاترا/  آتییک/ کرت

 آلبانیاب  
  سالونیک/لر ُوس

 آلبانیاب  
 / سالونیک
 کوس

۱۰تا  ۹  
 هندی

 پاترا /ترایک

 کورمانج  
 /آتییک/کرت
 سالونیک

 انگلییس-فرانسه
   کرت/ آتییک

 پشتو
 /کرت/ سالونیک

 پاترا

 انگلییس-فرانسه
/ سالونیک آتییک   

۱۱تا  ۱۰  

 دری-فاریس
 /کرت/سالونیک

 پاترا

 رویس-اوکرائین  
 آتن/سالونیک

 اردو-پنجاب  
روس/ترایک/ آتییک  ل 

 فاریس
 آتییک

 گرج  
  سالونیک/ آتییک

۱۲تا  ۱۱  
  عرب  

 پاترا/ل  روس/کرت
 عرب  

 کوُ س/سالونیک

        عرب  
خط رسی    ع - سوریه  

FAST TRACK 

  عرب  
 آتییک

 بنگایل
  پاترا/کوُ س/ کرت

۱۳تا  ۱۲  

 اردو-پنجاب  
 سالونیک/آتن

 

 اردو-پنجاب  
 /کرت/پاترا/خیُوس

 کوُ س

  سوراب  
/ آتییک سالونیک   / 

 کرت

 هندی
 آتییک

 رویس-اوکرائین  
  پاترا/ترایک/ کرت

۱۴تا  ۱۳  
 گرج  

 کرت/پاترا/ترایک
 گرج  

س
ُ
 آتییک/ل  ر و

 چین  
/ سالونیک کرت    / 

  پاترا/ آتییک

 بنگایل
  سالونیک
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Skype آدرسهای اسکایپ 
 
 

 asylum.service.arabic عرب  

فرانسه-انگلییس  asylum.service 

 asylum.service.shqip آلبانیاب  

 asylum.service.kurmanji کورمانج  

 asylum.service.pashto@gmail.com پشتو

 asylum.service.farsi.dari دری

 asylum.service.farsi.dari فاریس

 asylum.service.georgian@gmail.com   گرج  

 asylum.service.sorani سوراب  

پنجاب  -اردو  asylum.service.urdu 

 asylum.service.hindi@gmail.com هندی

اوکرائین  -رویس  asylum.service.russian@gmail.com 

خط رسی    ع -سوریه   Fast-track asylum.service.syria 

 asylum.service.chinesse@gmail.com چین  

 asylum.service.bangla بنگایل
   

  

 

 

 

 آنها تعیی   یم صبح ۷ساعت ذینفع باید افراد 
ی

 منطقهروزی که برنامه ثبت درخواست پناهندگ
ی

 .داشته باشندمربوطه حضور  شود، در اداره پناهندگ

 

 .نگاری خواهند شدنام مقدمابی مراجعه نمایند، انگشتبرای دریافت فرم ثبت نهاب  نام قبل از تاری    خ ثبتنچه چنا ،متقاضيان توجه داشته باشند 

 

 به زبان ارائهبرای 
ی

، رویس،درخواست پناهندگ ، سوراب  ، کورمانج  ، فاریس، دری، اردو، پنجاب  ، فرانسه، گرج  ، آلبانیاب  ،  های انگلییس، عرب  اوکرائین 

، پشتو و  اری    خ ذیصالح فعال است، ت ا مراکز بنگایل، عالقمندان باید با تماس از طریق اسکایپ در روزها و ساعات مقرر که خط مربوط به آنها بچین 

 . نشود ثبت درخواست آنها در همان روز میرس  که  دارد امکان نام خود را تنظیم نمایند، در غی  این صورت ثبت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


