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 می ماه  29الی   18خ تاری از جرت( هااداره م) یپناهندگ سی توسط سروعموم رائه خدمات به ا

 18.5.2020 -29.5.2020 

 

بهداشت   رعایت به  ازی وجود ، با توجه به ن  نی با ا . خواهد شدته  فازسرگر به عموم  هرادا نی اخدمات ارائه   18.5.2020دوشنبه از روز

 م: نی رسامی شما اطالع   را به   ری موارد زه لسی و نبدی ،  (COVID-19) ان وری کربیما محدود کردن گسترش نی ، و همچن یعموم

  قی تعلعموم به  یپناهندگ سی سروارائه خدمات  که یخی )تار  13.3.2020 خی که از تار یالملل نی ب  تی حما انی متقاض یاعتبار کارتها -1 

 تا یپناهندگ سی ، سرو نیبنابراشود.   ی م دی تمد ماه 6مدت به  رانی وز  دی جد می طابق تصمم  ، شده اند ی منقض 31.5.2020 خی ( تا تارشد

لسوس ، ساموس ،  در  یپناهندگ ه رادا ی دفاتر منطقه ا . نخواهد کرد د یرا تمد ی الملل ن یب  تی حما ان یمتقاض یکارتها 31.5.2020 خی تار

 کنند. ی م دی تمد را یکوس از موارد فوق معاف هستند وکارتها یوس ، لروس و واحد پناهندگی خ

است  وخ درآدرس / تلفن ،  ریی تغ  هایاست وخدر  شود:  یارسال م  نی به صورت آنال ری ز های است وخ در،  18.5.2020. از دوشنبه  2 

  ت ی وضع  یگواهدرخواست   ، ینسخه از پرونده شخص هی تهاست وخدرپرونده ها ،  یجداساز   استوخ در  ،یشخص یداده ها ریی تغ

  درخواست نی ، و همچن یحقوق   یارائه کمک ها درخواست ، ع فاه یا د ب حصام  جلسات هی د تی / اولو مانرزیی غت است وخدر  ، پرونده

به   یکی بصورت الکترون ارسال  بل قا با  قتعاو م شوند ی م یبارگذار سی سرو  تی مربوطه در وب سا هایفرم  . ارک دو م اسناد ئه ارا

 . ندی باشمت ی حصال د جا و یپناهندگدفاتر   لی می ا یآدرس ها

 شود.  ی نظر از سر گرفته م دی جدت  های درخواست ارسال  18.5.2020. از روز دوشنبه  3 


