اولین ورود به برنامه
برای ورود به برنامه تکمیل فرم درخواست حمایت بین المللی الزم است که مراحل زیر را دنبال کنید .
قدم های  ۲&۱هر بار که وارد برنامه می شوید ظاهر خواهند شد .
توجه:اگر شما فرد زیر سن  ۱۸سال هستید و بر أساس قانون یونان فرد بالغی که مسئول مراقبت و سرپرستی
از شما باشد را به همراه ندارید ،نمیتوانید به تکمیل فرم به صورت الکترونیک ادامه دهید .برای تکمیل مراحل
باید به ارگان های مسئول مراجعه کنید .

قدم  :۱شناسایی
شماره درخواست پناهندگی (پیش ثبت
نام)

شماره درخواست پناهندگی (پیش ثبت نام ) را که توسط
مراجع مربوط به شما اختصاص داده شده و بر روی تمامی
اسناد رسمی که به شما ارائه شده از سوی مسئولین  ،ثبت
کنید .

نام خانوادگی

دو حرف اول نام خانوادگی خود را با حروف بزرگ التین
همان طور که در طی مراحل ثبت نام اولیه  ،نام خود را به
مراجع مسئول اعالم کردید و همان طور که در اسناد رسمی
ارائه شده به شما از سوی ارگان مسئول اعالم شده است
،ثبت کنید .
دو حرف اول نام خود را با حروف بزرگ التین همان طور
که در طی مراحل ثبت نام اولیه  ،نام خود را به مراجع
مسئول اعالم کردید و همان طور که در اسناد رسمی ارائه
شده به شما از سوی ارگان مسئول اعالم شده است ،ثبت کنید

تاریخ تولد

تاریخ تولد خود را همان طور که در مراحل اولیه ثبت نام
به مراجع مسئول اعالم کردید ثبت کنید  .به این شکل که
سال  /ماه  /روز باشد  .برای مثال اول فوریه  ۲۰۰۰باید به
این شکل ثبت شود . ۱/۲/۲۰۰۰ ۰۱/۰۲/۲۰۰۰
شماره تلفن یونانی ،تلفن همراه خود را که تمایل دارید به این
شماره کد یک بار مصرف برای ورود به برنامه را برای
شما ارسال کنیم را ثبت کنید .این کد را باید در قدم  ۲وارد
کنید تا بتوانید به پر کردن فرم ادامه دهید .
عالئمی را که در تصویر مشاهده میکنید  ،داخل قوطی پر
کنید  .این عالئم شامل حروف کوچک التین و شماره
میباشد .اگر این متن ناخوانا میباشد میتوانید با اشاره به
دکمه « تمدید  »captchمتن دیگری دریافت کنید .

نام

شماره تلفن موبایل

من ماشین نیستم

قدم  :۲ورود کد
با اشاره به دکمه «ورود» بر روی صفحه شناسایی  ،در صورتی که مراحل شناسایی شما با موفقیت صورت
گرفته باشد  ،از شما در خواست میشود که یک کد شش رقمی را که به شماره تلفن شما ارسال شده را ( شماره
تلفنی را که در مرحله اول اعالم کردید) ثبت کنید .

قدم :۳زبان

پس از موفقیت در وارد کردن کد یک بار مصرف باید زبانی را که تمایل دارید با آن فرم را پر کنید ،انتخاب
کنید .
توجه  :این انتخاب نهایی است .در صورتی که تمایل دارید زبان تکمیل فرم را تغییر دهید ،تمام زمینه ها
حذف خواهند شد و باید از ابتدا فرم را پر کنید .

