سنكون بجانبكم بالتضامن ونستمر مع بعض بقوه واتحاد
اثينا -وتسالونيكي  ١٨مارس  ٢٠٢٠في سوليداريتي ناو نراقب بدقه
الحداث المستمرة بخصوص المرض المعدي كورونيو في العالم وفي
وطننا باالختصاص  .وكلنا نعرف انها فترته تجربيه صعبه للمستضافين
لدينا وايضا ً لجميع الموظفين لدينا في المجال اإلنساني الذي يقومون به
وايضا ً لكل المواطنين وخاصة الذين هم ضعفاء .وبمعارفه طبيعه عملنا
نحاول ان نساعد كل الذين في حاجه الي مساعده  .لذلك نود ان نخطركم اننا
مستمرون في اإلجابة علي كل األشياء الضروريه والمهمة والحفاظ علي
حقوق اليونانين واألجانب واالجوءون وطالبي اللجوء في دولتنا عن طريق
مراكزنا للتضامن وفريقنا سوف يكون مستمر في ان يكون بجانب أحباءنا
المقربين مع اتباع التعليمات العامة (البقاء داخل البيت) مع احترام والحفاظ
علي الصحه العامه لصالح وحمايه الجميع .في الوضع الحالي يجب التجاوب
مع القواعد المحلية المطروحة من قبل الدوله لتجنب انتشار مرض
الكورونيو
مراكز التضامن في اثينا وتسالونيكي سوف تعمل من اليوم بالطرق الالتيه
مركز تضامن اثينا :
مركز تضامن اثينا ليقوم فريقه بسرعة اخطاركم ويقدم لكم معلومات
صحيحه باستمرار الن األحداث في تغير مستمر سوف يجاوبون علي كل
االساله التي غير معروفه للمواطنين الخاصة بكل اإلدارات عن طريق
البريد االلكتروني وايضا ً عن طريق الصندوق الداخلي في الفيسبوك
توضيحا لكل اداره علي انفراد
facebook.com/athenssolidaritycenter
athens@solidaritynow.org

اداره التوظيف
أخصائيون التوظيف يستمرون في توفير المعلومات ويساعدون كل
المستفيدين عن طريق الصفحات المخصصة للتوظيففي الفيسبوك
https://www.facebook.com/Employability-Service-by-SolidarityNow-583793971990063/

وفي كل الصفحات المخصصة للمواطنين يمكنكم الحصول علي كل
المعلومات وعلي اي معلومة جديده وايضا ً لالتصال الشخصي عن طريق
صندوق الفيسبوك لليحصل علي اجابات معينه خاصه باساله او طلب معين.
.وجانب ذلك يستمر التعاون واالتصال مع المستفيدين واصحاب العمل
اداره الحسابات
تبقي في خدمتكم لتوضيح بعض الطلبات علي سبيل المثال اإلقرار الضريبي
السنوي او أشياء تخص التقديم ألي مساعدات اجتماعيه عن طريق صفحه
مركز التضامن في الفيسبوك وايضا ً في البريد االلكتروني
المساعدات والخدمات الحسابيه -:نود أن نخطركم أن الصفحه التي سيتم
فيها تقديم وقبول اإلقرار الضريبي السنوي لم يتم فتحها بعد .سوف نكون
علي اتصال بكم في حاله أي تغيرات أو معلومات جديده ونحن دائما
متواجدون في خدمتكم في حاله أي إخطار جديد.
facebook.com/athenssolidaritycenter
athens@solidaritynow.org
الداءره االجتماعية
مستمرة معكم علي الخط بجانبكم وخاصة مع الحاالت الخاصة باالجابة علي
االساله او اي تفسيرات تظهر داخل صفحه مركز التضامن في الفيسبوك
وايضا ً في البريد االلكتروني
facebook.com/athenssolidaritycenter
athens@solidaritynow.org
الداءره القانونية
مستمرة في التعاون معكم وفي استمرار متابعتكم كل الحاالت التي تديرها
وايضا ً باقيه في خدمه المواطنين لتوضيح اي أشياء خاصه بخصوص وقف

العمل في بعض اإلدارات  .لذلك كل مستفيد او مستفيده عنده اي استفسارات
بخصوص حالته او حالتها التي تولتها الداءره القانونية في المركز .وماهي
األشياء التي سوف يتم اتباعها بعد وقف الحظر في البلد  .الرجاء التصال ِبنَا
او برساله في ) (athens@solidaritynow.orgعلي البريد االلكتروني
صفه الفيسبوك وايضا ً يتم توضيحات وإخطارات لكيفية عمل المحاكم
والجهات الخاصة للالجئين
facebook.com/athenssolidaritycenter
خدمات مثل هذه الخدمات السابقة باللغة اليونانيه تقدم عن طريق
مجمع أطباء اثينا وتتم الخدمة هاتفيا بوجود أطباء
متطوعون ومشرفين نفسانيين ومشرفين اجتماعين للحاالت الخاصة علي
الهاتف رقم 2142142020
مستشفي إغناتيو يوجد لديها رقم هاتف للمشرف النفساني لمساعده المواطنين
الذين تضرروا من الوباء
من يوم االثنين وحتي يوم الجمعه في الرقم  2107297957وذلك من
الساعة  10صباحا وحتي الساعة  4بعد الظهر  ،وايضا ً السبت واألحد علي
الهاتف رقم  2107289240وذلك من الساعة 10صباحا وحتي الساعة 4
بعد الظهر
طاقم ألمنظمه اإلنسانيه سيكون بجانبكم لمساعدتكم بما يخص استشارات -
طبيه للذين لديهم مشاكل صحيه نفسانيه علي الهاتف رقم 2103417162
او2103417163

