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اقدامات برای اولی مراحل پس از اعطای وضعیت پناهندگ ،
فهرست و لیست کنید
Checklist: First steps after being given refugee status
این اطالعات مربوط به افرادی است که بتازگی بعنوان مهاجر یا وضعیت پناهندگی وارد
ایسلند شده اند
Information for people who have just been granted the status of
refugees in Iceland

اقدامات برای اولین مراحل پس از اعطای وضعیت پناهندگی ،
فهرست و لیست کنید
 برای دریافت اطالعات مهم از اداره مهاجرت شماره صندوق پستی را عالمت گذاری
کنید(تیک کنید)
 عکاسی برای کارت اجازه اقامت
• عکاسی در اداره مهاجرت و دفاتر کمیساری مناطق در مناطق شهری و روستایی
انجام می شود
• اداره مهاجرت برای تحویل کارت اجازه اقامت  ،پیامک می فرستد
 به محض دریافت کارت اجازه اقامت  ،حساب بانکی خود را باز کنید.
 برای شناسه الکترونیکی اقدام کنید https://www.skilriki.is/ .و

https://www.audkenni.is/

 درخواست کمک مالی اولیه از خدمات اجتماعی کنید
 برای اسناد سفر یا همان مجوز سفر پناهندگان اقدام کنید
 کسانی که قادر به ارائه گذرنامه از کشور خود نیستند  ،باید برای دریافت مجوز سفر اقدام
کنند .اجازه سفر معادل شناسنامه و گذرنامه است که الزم است به عنوان مثال برای گرفتن
شناسه الکترونیکی اقدام کنید .
 قرار مالقات با یک مددکار اجتماعی بگذارید
 می توانید برای مسکن  ،کودکان و سایر موارد درخواست کمک ویژه کنید .قرار مالقات با
یک مددکار اجتماعی را در یک مرکز خدمات  /خدمات اجتماعی در منطقه  /شهرداری مورد
نظر رزرو کنید.
 می توانید اطالعات مربوط به شهرداری ها و دفاتر آنها را در اینجا پیدا کنید:
https://www.samband.is/sveitarfelogin/

 قرار مالقات با یک مشاور در اداره کار
• برای جستجوی کار و سایر فعالیتها کمک بگیرید
• برای دوره های آموزش ایسلندی و آموزشهای اجتماعی ثبت نام کنید
• مشاوره تحصیلی و شغلی بگیرید

فرم لیست مسکن
جستجوی مسکن
 اقامت در محل اقامت در نظر گرفته شده برای متقاضیان حمایت بین المللی تا دو هفته از زمان
اعطای وضعیت پناهنده مجاز است .بنابراین جستجوی مسکن باید در اولویت باشد.

 برای مزایای مسکن در سایت زیر اقدام کنید
•
•

/https://hms.is/husnaedisbaetur/housing -benefit/

درخواست مزایای مسکن

 برای دریافت کمک در اجاره و مبلمان به سازمان خدمات اجتماعی درخواست دهید
• وام بیمه مسکن اجاره ای(وام برای مبلغ اولیه خانه اجاره ای )

 یارانه برای لوازم خانگی و وسایل ضروری
• پشتیبانی ویژه از مسکن (کمک ویژه اجاره )پرداخت های ماهانه عالوه بر مزایای
مسکن که برای کمک به کسانی است که مسکن اجاره می کنند در نظر گرفته شده
است
• کمک هزینه مسکن برای ماه اول که در آن مزایای مسکن معوقه (پرداخت کمک
هزینه مسکن ماه اول در ماه دوم صورت میگیرد )پرداخت می شود.

کمک دیگری که می توان از یک مددکار اجتماعی درخواست کرد
 کمک هزینه تحصیلی برای افرادی که دوره ابتدایی یا متوسطه را به پایان نرسانده اند
 کمک هزینه برای معاینه پزشکی در بخش سرپایی
 کمک هزینه دندانپزشکی
 کمک هزینه متخصص از مددکاران اجتماعی  ،روانپزشکان یا روانشناسان
 لطفا توجه داشته باشید که همه برنامه ها ارزیابی می شوند و برای اعطای کمک هزینه باید از
قوانین پیروی کنند.

فرم لیست برای کودکان
 والدین برای اینکه بتوانند فرزندان خود را در مدرسه  ،وعده های غذایی در مدرسه  ،اوقات
فراغت و موارد دیگر ثبت نام کنند  ،باید وارد سیستم الکترونیکی مدرسه و اوقات فراغت
شوند .به عنوان مثال .سایت الکترونیکی ریکیاویک  ،در صفحات من در وب سایت
 Mínar síður á vef Hafnarfjarðarbæjarو Rafræn Reykjavík, Mitt Reykjanes
 بیشتر افراد قبالا اولین معاینه پزشکی را انجام داده اند که این یک شرط الزم برای صدور
مجوز اقامت است و بعد از آن بچه ها می توانند مدرسه را شروع کنند.
 درخواست کمک هزینه فرزند از یک مددکار اجتماعی کنید
• کمک هزینه مربوط به پرداخت های مزایای کودک طور کامل توسط مدیر درآمد
داخلی (اداره مالیات و تکس )پرداخت می شود
• کمک ویژه برای کودکان  ،مانند هزینه های مهد کودک  ،وعده های غذایی مدرسه ،
مراکز تفریحی  ،برنامه های تابستانی یا فعالیت های اوقات فراغت
 برای حقوق فرزندپروری و حقوق بارداری وحقوق پدری فرزند در
(اداره بیمه )اقدام کنید
• حمایت مالی از والدین تنها(تک سرپرست)

Tryggingastofnun

• در صفحات من ثبت نام کنید
https://innskraning.island.is/?id=minarsidur.tr.is

• فرم ها در دسترس هستند:
https://www.tr.is/tryggingastofnun/umsoknir

• اطالعات در مورد خدمات اداره بیمه Tryggingarstofnunبه زبان انگلیسی در:
https://www.tr.is/en

