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 تذکیر للخطوات األولى بعد منح وضع الالجئ/قائمة تحقق
Checklist: First steps after being given refugee status

ً
ن
ئ
کالج ن يف آيسلندا
الحاصلی عیل اإلقامة حدیثا
معلومات لألشخاص
Information for people who have just been granted the status of refugees in
Iceland

قائمة تحقق /تذکیر للخطوات األولى بعد منح وضع الالجئ
تلق معلومات/رسائل مهمة من مديرية الهجرة
 ضع إسمك عیل صندوق ر
البيد لتتمكن من ي
اف لبطاقة اإلقامة
 التصوير الفوتوغر ي
ن
ن
ن
مفوض المناطق  sýslumaðurن يف المناطق الريفية
وف مكاتب
ي
 Oيتم التصوير يف مديرية الهجرة ي
 Oترسل مديرية الهجرة رسالة نصية قصية  SMSحین التقدم بطلب للحصول عیل بطاقة ترصي ح اإلقامة





ً
ً
مرصفيا بمجرد إستالم کارت اللجوء /هویة ترصي ح اإلقامة.
إفتح حسابا
التقدم بطلب للحصول عیل  rafræn skilríkiهوية ر
إلكبونية من الموقع https://www.skilriki.is/
وhttps://www.audkenni.is/
طلب المساعدة المالية األساسية من الخدمات االجتماعية
التقدم بطلب للحصول عیل وثیقة سفر الالجئي

يجب عیل أولئك الذين ال يستطيعون تقديم جواز سفر من وطنهم التقدم بطلب للحصول عیل وثيقة سفر .وثيقة
ن
الالجئی تعادل بطاقة الهوية وجواز السفر  ،وهو أمر نضوري عیل سبيل المثال لتتمكن من
السفر هذه تخص
التقدم للحصول عیل هوية إلكيونية.
 تحدید موعد مع دائرة الخدمات الجتماعية
ً
يمكنك التقدم بطلب للحصول عیل مساعدة خاصة لإلسكان واألطفال وغي ذلك .إحجز موعدا مع إستشاري
جتماع ن يف مركز الخدمات االجتماعية ن يف المنطقة  /البلدية المعنية.
إ
ي
بإمکانکم العثور عیل معلومات حول البلديات ومكاتبها من هناhttps://www.samband.is/sveitarfelogin/

 تحدید موعد مع إستشاري دائرة العمل من اجل :
 Oأخذ المساعدة ن يف البحث عن عمل أو أي نشاطات أخری
 Oالتسجیل ن يف دورات تعلیم اللغة اآلیسلندیة و معرفة المجتمع
 Oأخذ إستشارات ن يف مجال التعلیم و التوظیف

قائمة التحقق في مسألة السكن
 البحث عن مسكن
لمقدم طلبات الحماية الدولية لمدة تصل إىل أسبوعي من وقت
ُيسمح بالبقاء ن يف البیوت المخصصة
ي
منح وضعیة ر ئ
الالج  .لذلك يجب أن يكون البحث عن السكن مسألة أولوية.
 تقدیم طلب حصول عیل إعانة اإلسكان
 https://www.husbot.is Oوhttps://hms.is/husnaedisbaetur/housing-benefit/
 طلب مساعدة من دائرة الخدمات الجتماعية من أجل إیجار بیت و أثاث مب يىل
ن
تأمی/مقدمة إيجار المسکن
 Oقرض دفع
الميلية ن
لشاء األثاث و األجهزة ن ن
 Oدعم ر
الرصوریة
ن
الن تهدف لمساعدة مستأجري
 Oدعم
سكن خاص .دفعات شهرية باإلضافة إىل مخصصات اإلسكان ي
ي
المساكن
ً
 Oإعانة السكن للشهر األول  ،بما أن دعم األجار /بدل السكن یدفع بآخر الفية و األجار مقدما

مساعدات أخرى ر
الت يمكن طلبها من موظف الخدمات
ي
الجتماعية






المنح الدراسية لألفراد الذين لم يكملوا المرحلة األساسية أو الثانوية
الطت ن يف العيادة الخارجية /مرکز وقایة األوبئة
الدفع المشيك للفحص ر ي
منح لطبابة األسنان
ن
ن
ن
مساعدة متخصصة من قبل األخصائيی االجتماعيی واألطباء النفسيی أو خياء علم النفس
يتم تقييم جميع الطلبات و یجب اإلمتثال للقواعد و المبادئ من أجل أعطاء المنح .

قائمة التحقق لألطفال
اإللكبون للمدرسة و مراکز ر
ر
البفيه حن يتمكنوا من تسجيل
 يحتاج اآلباء إىل تسجيل للدخول إىل النظام
ي
.
أطفالهم ن يف المدرسة والوجبات المدرسية واليفيه وغي ذلك عیل سبيل المثال ريكيافيك اإللكيونية
وصفحات عیل موقع Hafnarfjarðarbær
 ، Rafræn Reykjavíkميت ريكیانيس ، Mitt Reykjanes
ي
ن
وت.
هابنارفيذور اإللكي ي
الطن األول) المرکز
الصح ن يف قسم العيادات الخارجية (الفحص
 خضع معظم األشخاص بالفعل للفحص
ي
ي
ئ
ن
أساس إلصدار ترصي ح اإلقامة وتمكی األطفال من دخول و بدء الدراسة.
الوقان  ،وهو مطلب
ي
ي
 طلب إعالة الطفل لدی مرکز الخدمات اإلجتماعية
 Oالمنحة المعادلة لمدفوعات إعانة الطفل من البلدیة حن الوقت الذي يتم فيه دفع إعانة الطفل بالكامل
من قبل مدير اإليرادات الداخلية /إدارة ن
الرصیبة
 Oمساعدة خاصة لألطفال  ،مثل رسوم الحضانة والوجبات المدرسية ومراكز اليفيه واإلقامة الصيفية أو
األنشطة اليفيهية
 قدم ً
طلبا للحصول عیل معاش الطفل وبدل األمومة أو األبوة عند Tryggingastofnun
الماىل للوالدين الوحيدين  ،حاالت الطالق أو الوفاة
 Oالدعم
ي
صفحات ن يف https://minarsidur.tr.is/min-sida Tryggingastofnun
 Oقم بالتقديم عیل
ي
 Oالنماذج  /الفورم متاحة للتعبئة عیل https://www.tr.is/tryggingastofnun/umsoknir :
ن
ن
اإلنجليية عیل :
الحکوم باللغة
التأمی
 Oمعلومات عن خدمات Tryggingarstofnun
ي
https://www.tr.is/en

