مرکز همبستگی آتن
تیم مرکز همبستگی آتن اطالعات بروز را ارائه خواهد داد و آماده پاسخ به
سواالت شما در مورد کلیه خدمات می باشد .شما میتوانید از طریق ایمیل
زیر با ما در ارتباط باشید.
athens@solidaritynow.org
همچنین میتوانید به صفحه فیس بوک ما مراجعه نمایید.
https://facebook.com/athenssolidaritycenter/
به طور خاص در زمینه خدمات زیر:
خدمات اشتغال زایی :مشاوران همچنان از طریق صفحه اختصاصی فیس
بوک ما خدمات خود را ارائه می دهند.
https://www.facebook.com/Employmentability-Serviceby-SolidarityNow-583793971990063/

از طریق این صفحه  ،شما می توانید اطالعات مربوط به آگهی های شغلی ،
برنامه های آموزشی و هرگونه اطالعات مربوط به اشتغال را دریافت کنند.
عالوه بر این  ،می توانید به صورت جداگانه سؤال ها و درخواست های
خاص خود را با مشاوران مطرح کنید .همچنین ،ما هر زمان که الزم باشد
ارتباط خود را با کارفرمایان ادامه می دهیم.
خدمات حسابداری :این سرویس برای حل مواردی مانند :تصفیه مالیاتی یا
موارد مرتبط با ارسال و تمدید مزایای اجتماعی می باشد .از طریق ایمیل با
ما در ارتباط باشید.
athens@solidaritynow.org
و یا به صفحه فیس بوک ما پیام دهید.
https://facebook.com/athenssolidaritycenter/
مطلع باشید که تصفیه ساالنه مالیات هنوز باز نشده است .شما را در این
مورد بروز خواهیم کرد.

خدمات اجتماعی :این بخش خدمات خود را به صورت آنالین ادامه خواهد
داد و همچنان برای حمایت از گروههای آسیب پذیر فعالیت میکند .از
طریق صفحه فیس بوک و یا ایمیل به سواالت ارسالی پاسخ خواهیم داد.
https://facebook.com/athenssolidaritycenter/
athens@solidaritynow.org

تیم حقوقی :وکالی مرکز همبستگی آتن همچنان به پشتیبانی و پیگیری
پرونده های خود ادامه می دهند و آنها برای روشن شدن هرگونه سؤالی
درباره تعلیق موقت خدمات اداری در اختیار شما هستند .به هر کس که
مایل است درباره روند پیشرفت پرونده خود یا در مورد اقدامات الزم
بعدی مطلع شود ،توصیه می شود که از طریق ایمیل
ما یا صندوق ورودی به سایت فیس بوک فعلی با ما تماس بگیرید
https://facebook.com/athenssolidaritycenter/
athens@solidaritynow.org

ما همچنین وضعیت کنونی کشور را نظارت خواهیم کرد و اطالعات مفصلی
در مورد عملکرد دادگاهها ،دفاتر دولتی ،سرویس پناهندگی  ،بخش دوبلین و
مرجع استیناف ارائه خواهیم داد.

خدمات در یونان در شرایط فعلی
انجمن پزشکی آتن :راهنمایی با پزشکان داوطلب ،روانشناسان  ،مددکاران
اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر با شماره
2142142020
خط تلفن پشتیبانی روانی و کنفرانس برای شهروندانی که از اثرات مریضی
رنج می کشند2107297957 :
* دوشنبه تا جمعه از ساعت  10صبح الی  04بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه
240 7289 210
از ساعت  10صبح تا  04بعد از ظهر

پشتیبانی و مشاوره پزشکی برای افرادی که دارای مشکالت روحی روانی
هستند با شماره
2103417162-3

