
 
 

 اللجوء دائرة -وزارة الهجرة واللجوء 
 

 برنامج تسجيل طلبات الحماية الدولية
 

: سيتم تحديد مواعيد لتقديم طلبات الحماية الدولية عبر مكالمات السكايب عىل النحو التا 12-04-2022اعتباًرا من   لي

)SKYPE برنامج السكايب )    

 الساعات االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة

 اللغة األلبانية
كوسسالونيك/   

 اللغة األلبانية
ساموس/ ليسبوس/سالونيك  

 اللغة األلبانية
/باترا  كريت/أتيكي

 اللغة األلبانية
وس/أتيكي  /لبر  ثراكي

 اللغة العربية
 أتيكي 

9:00 – 8:00  

 – ية  ز اللغة االنجلبر
 الفرنسية

 سالونيك/أتيكي 

 اللغة البشتوية
ياس/ سالونيك/كريت/باترا  ساموس/ببر  

– الفرنسية ية  ز  اللغة االنجلبر
/كريت  أتيكي

ي   كرمانجر
/سالونيك  كريت/أتيكي

 اللغة الهندية
 باترا/ ثراكي 

10:00 –  9:00 

 اللغة الجورجية
/ سالونيك  أتيكي

 

 بنغالي              اللغة الفارسية
10 -10,30                 10,30 - 11 

يا                               أتيكي   سببر

 اللغة األردية/البنجابية
وس /لبر /ثراكي  أتيكي

– االوكرانية  اللغة الروسية 
/ساموس سالونيك/أثينا   

اللغة الدرية/الفارسية  
 كريت/سالونيك/ باترا

11:00 –  10:00 

 
 اللغة البنجامية

 
ياسباتر / كوسكريت/  ا/ببر  

 

كية              اللغة ال  اللغة الهنديةبر
11 – 11,30                11,30 - 12 

 أتيكي                                 أتيكي 
 

 اللغة العربية 
 سورية)مسار اإلجراء الرسي    ع(

SYRIA FAST TRACK 
 اتيكي 

 اللغة العربية
ساموس/ كوسسالونيك/   

 اللغة العربية
وس/باترا  كريت/لبر

12:00 –  11:00 

 
 – اللغة الروسية 

 االوكرانية
/باترا  كريت/ثراكي

 

 اللغة اإلسبانية
 أتيكي 

ي 
 سورانز

/سالونيك/كريت  أتيكي

 اللغة األردية - البنجامية
 خيوس/باترا/كريت/كوس

ساموس/   

 

اللغة األردية - 
 البنجامية

 
 أثينا/سالونيك

 

13:00-  12:00 

الدارية –الفارسية   
ياس  ببر

 
 اللغة البنجالية

ساموس / سالونيك  
 

 اللغة الصينية
/باترا  سالونيك/كريت/أتيكي

 اللغة الجورجية
 ليسبوس/كريت

 اللغة الجورجية
/باترا/كريت  ثراكي

14:00 –  13:00 

 

 

)SKYPE( عناوين السكايب  

 asylum.service.arabic اللغة العربية

ية ز _الفرنسيةاللغة االنجلبر  asylum.service 

 asylum.service.shqip اللغة االلبانية

( الكردية اللغة ي )كرمانجر  asylum.service.kurmanji 

 asylum.service.pashto@gmail.com اللغة البشتوية

 asylum.service.farsi.dari اللغة الدرية

 asylum.service.farsi.dari اللغة الفارسية

 اللغة الجورجية
 

asylum.service.georgian@gmail.com 

( اللغة الكردية ي
)سورانز  asylum.service.sorani 

البنجابية-األرديةاللغة   asylum.service.urdu 

 asylum.service.hindi@gmail.com اللغة الهندية



 
_ االوكرانيةاللغة الروسية  asylum.service.russian@gmail.com 

 سورية)مسار اإلجراء الرسي    ع(
Fast-track asylum.service.syria 

 asylum.service.chinesse@gmail.com اللغة الصينية

 asylum.service.bangla اللغة البنغالية

 

 

ي اليوم الذي يتم فيه تسجيل طلب
ز

ي الحضور إل مكتب اللجوء اإلقليمي  ات لجوئهميجب عىل المستفيدين ف
ي  المعنز

ز
ف

صباحا.  7الساعة   

لم بأنه إذا جاءوا الستالم كرت التسجيل  المسبق قبل تاري    خ التسجيل الكامل، يجب أن يكون مقدمو الطلبات عىل ع

. سيتم أخذ بصماتهم  

ية والعربية واأللبانية وال ز واألردية والبنجابية  ةفرنسية والجورجية والفارسية والدريلتقديم طلب اللجوء باللغات اإلنجلبر

ي والروسية واألوكرانوك
ي و سورانز ز ة والبنغالي البشتوية ية والصينية ورمانجر ز تحديد تاري    خ تسجيل  سيتعير عىل المهتمير

، وإال فإنه قد ال يكون من المعمول بها ساعات اليام و وفقا لل مكتب عبر السكايب صلكل صخمالخط الباالتصال ب لهم

ي نفس اليوم. 
 الممكن تسجيل طلبهم فز


