
ن همچن ،قابل فهم  میشن هاییان( RefuComm)   در یونان ،  2016از ابتدای سال    ی 

 و متقاضیان حقوق با  مرتبطمدارک و  گراف های اطالعات  
ی

 در یونان را به پناهندگ
ی

هشت زبان  مراحل دریافت پناهندگ

س عموم قرار تهیه مختلف   .  دهد یم و در دست 

هشت  به. این فیلم ها د نضمیمه یم شو   مرزهای دریای یونانپروسه موجود در   متمرکز بر ی در اینجا مجموعه فیلم ها   

ن در  و  کانال یوتیوب زبان در    Translators without Bordersجایزه برنده 2018در سال که   وب سایت همچنی 

Humanitarian Communicator موجود یم باشد. ، ه شد 

 

 . برای درک آسان تر، فیلم ها باید به ترتیب شماره تماشا شوند 

 در مرزهای دریایی یونان : درخواست1ویدئو 
ی

  پذیرش و ثبت نام - پناهندگ

 یا افراد آسیب پذیر در یونان است.  تابعیتاجران، افراد بدون برای پناهندگان، مهیک ویدیو اطالع رساتن 

ن همچ تشخیص هویتاین ویدیو شامل مراحل پذیرش و   تازه واردان در مرز دریای یونان است. به پذیری آسیب  توضیح  نی 

س است.  کرمانج  و   سوراتن ، فرانسوی، اردو ، فاریس، عرت  ، انگلییس های  این ویدیو به زبان  در دست 

  

 در مرزهای دریایی یونان 2ویدئو 
ی

  مرزی پروسه -: درخواست پناهندگ

 برای  پناهندگان، مهاجران، افراد بدون تابعیت یا افراد آسیب پذیر در یونان است. یک ویدیو اطالع رساتن 

 در مرزهای دریای یونان  پروسهاین ویدیو 
ی

ن ترکیه و  به موجب  2016که از مارس را  پناهندگ در حال انجام اروپا توافق بی 

 مورد برریس قرار یم دهد.  است، 

س  .  کرمانج  و   سوراتن ، فاریس، عرت  ، انگلییس زبانهای:  به قابل دست 

  

 در مرزهای دریایی یونان 3ویدئو 
ی

  برای پذیرشمصاحبه  -: درخواست پناهندگ

 این یک ویدیو اطالع رساتن  برای  پناهندگان، مهاجران، افراد بدون تابعیت یا افراد آسیب پذیر در یونان است. 

برای مصاحبه پذیرش  نام ا به توضیح داده شد، توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه یک روش دیگر ر  2همانطور که در ویدیو 

ن اینکه آیا یونان و یا یک کشور دیگر مسئول با هدف بعضن از ملیت ها  ن الملیل است، حف برریس درخواستتعیی  اظت بی 

 د. معرفن یم کن

 . نمایش داده یم شود مصاحبه برای پذیرش  پروسه ، رساتن  این ویدیو اطالعدر 

https://www.youtube.com/channel/UCgxoiWtizRFBdJhInUeNllw
http://www.refucomm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_8yJQJpmAn8&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f2CFd9FVxbo&index=16&list=PLCwovROtk5ZBfxxmaV2wis9yy9Njumfkp
https://www.youtube.com/watch?v=PW5InmkL7Vk&index=14&list=PLCwovROtk5ZCUV4NIDU3JTmMbJnyWvp-G
https://www.youtube.com/watch?v=oJegdYzua7A&list=PLCwovROtk5ZAkxH82HK290XIzu4Va_P4Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=y6DrN2aNMhA&list=PLCwovROtk5ZCypIBATzFjn17OfHhV5rfe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8WRZPDGQ0wM&list=PLCwovROtk5ZAj-1JZNI1J_o7P_xrtTb65&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jP0uoLxZ-pU&index=2&list=PLCwovROtk5ZBBy2om1UVahxwrN0qrkguz
https://www.youtube.com/watch?v=HXcBl_PYKls&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HXcBl_PYKls&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HXcBl_PYKls&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iWFPQaLfbUA&list=PLCwovROtk5ZBfxxmaV2wis9yy9Njumfkp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=H-TLG0WHdFU&index=13&list=PLCwovROtk5ZCUV4NIDU3JTmMbJnyWvp-G
https://www.youtube.com/watch?v=fd60hfAvkB4&index=2&list=PLCwovROtk5ZAj-1JZNI1J_o7P_xrtTb65
https://youtu.be/5FHgyAxrQlU


 ویدئو شامل: این 

 متقاضن حقوق  •
ی

 پناهندگ

 ه اتفاف  یم افتدچمصاحبه برای پذیرش  زماندر  •

 مرزی  پروسه  •

س  .  کرمانج  و   سوراتن ، فاریس، عرت  ، انگلییس  زبانهای:  به قابل دست 

  

 در یونان 4ویدئو 
ی

ایط بودنمصا -: درخواست برای پناهندگ   حبه واجد شر

 این یک ویدیو اطالع رساتن  برای  پناهندگان، مهاجران، افراد بدون تابعیت یا افراد آسیب پذیر در یونان است. 

ایطاین ویدئو   در یونان و  الزم  شر
ی

ح یم ماهیت  برای درخواست پناهندگ  اتفاق یم افتد را شر
ی

آنچه در مصاحبه پناهندگ

ایط بودن جاتی است که متقاضن توضیح یم دهد که چرا کشور خود را ترک کرده است و اگر او به  دهد. مصاحبه واجد شر

 آنجا بازگردد، چه اتفاف  خواهد افتاد. 

س یم باشد  وب سایت و  کانال یوتیوب زبان در  9 بهاین ویدیو   . در دست 

 : و همکاری جمیعمشارکت 

 Kölner Flüchtlingsratکلن و   وابسته بهفیلم  کنندگانتولید 

 Shroom Studioو  RefuComm  توسط یونان و تدوین در  پیاده سازی

   لسبوسحقوف  از مرکز حقوف   مشاوره

جمان بدون مرز.  صدا و ترجمه  از پناهجویان شاش جهان و مت 

ن مایل توسط  Lush Cosmeticsخانواده، دوستان و  تأمی 

https://www.youtube.com/watch?v=uAQbZHtmJ3s&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HbXDk9-PaDk&list=PLCwovROtk5ZBfxxmaV2wis9yy9Njumfkp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=JxPMBf4C54s&index=15&list=PLCwovROtk5ZCUV4NIDU3JTmMbJnyWvp-G
https://www.youtube.com/watch?v=0At2a67WQ-8&list=PLCwovROtk5ZAj-1JZNI1J_o7P_xrtTb65&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=g6BIneZpth4&list=PLCwovROtk5ZBBy2om1UVahxwrN0qrkguz&index=4
https://www.youtube.com/channel/UCgxoiWtizRFBdJhInUeNllw
http://www.refucomm.org/

