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هلیوس
پشتیبان از ادغام افراد برخوردار از حفاظت بی الملل در یونان
هلیوس یک برنامۀ آزمایش است که هدف آن پشتیبان از افراد برخوردار از حفاظت بی الملل (پناهندگان و افراد برخوردار از حفاظت تکمیل) م باشد تا بتوانند
در جامعه یونان تلفیق شوند .این برنامه خدمان برای ارتقاء زندگ مستقل ،شامل کمک هزینۀ اجارۀ خانه ،دوره آموزش پیوند به جامعه ،پشتیبان قابلیت اشتغال و
نظارت بر ادغام ارائه م کند.
هلیوس با حمایت دولت یونان و با تأمی مایل از سوی ادارۀ کل امور مهاجرت داخل کمیسیون اروپا ،توسط سازمان بی الملل مهاجرت ( )IOMو شکای آن اجرا
م شود.
مدت زمان برنامه :از  ۱ژوئن  ۲۰۱۹تا  ۳۰ژوئن .1۲۰۲۱

معیارهای احراز شایط
جهت نام نویش در برنامۀ هلیوس ،فرد ذینفع باید واجد تمام معیارهای زیر باشد:
 .۱از حفاظت بی الملل برخوردار باشد (پناهندۀ به رسمیت شناخته شده یا برخوردار از حفاظت تکمیل).2
 .۲بعد از تاری خ  ۰۱/۰۱/۲۰۱۸به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده باشد.
 .۳در لحظۀ ابالغ تصمیم اعطای حفاظت بی الملل در یک مرکز اسکان باز ،مرکز پذیرش وشناسان ( ،)RICدر ییک از هتلهای برنامۀ فیلوکسنیا (میبان)
ً
سازمان بی الملل مهاجرت یا در ییک از واحدهای مسکون برنامۀ استیا (مسکن) ،رسما نام نویش شده و اقامت داشته باشد.

نام نویش
جهت نام نویش در هلیوس ،افراد ذینفع باید اظهارنامۀ شکت در برنامۀ هلیوس -مبن بر این که در ن ثبت نام ،افراد ذینفع حقوق و وظایف ناش از نام نویش
خود در برنامه را درک و قبول کرده اند -را امضا کنند .با امضای اظهارنامۀ شکت ،نام نویش افراد در این برنامه آغاز م شود.
تمام اعضای بزرگسال هر خانوار ،ملزم به امضای اظهارنامۀ شکت در برنامه هستند .در چهارچوب برنامۀ هلیوس ،اعضای خانوار به شح زیر تعریف م
شوند:
• افراد بزرگسایل که تنها زندگ م کنند ( ۱۸سال به باال).
• همۀ اعضای هستۀ خانوادۀ (درجه یک) که با هم زندگ م کنند .هستۀ خانواده شامل والد ( یا والدین) و فرزندان تحت شپرسن آنها که
همه با هم زندگ م کنند ،م باشد؛ اعضای خانواده درجه دو مانند خاله  /عمه ،دان  /عمو ،خاله زاده  /دان زاده /عمو زاده  /عمه زاده،
جزو هستۀ خانواده به شمار نیم روند؛
• در صورت وجود هستۀ خانواده با اشخاص بزرگسال وابسته به آن ،این افراد بطور جداگانه و به عنوان خانوار مجزا در هلیوس نام نویش
م شوند؛ این مسأله در صورت امکان ،شامل همرس و فرزندان آنان هم م شود.
از افراد ذینفیع که واجد شایط نام نویش در برنامۀ هلیوس هستند دعوت م شود تا در جلسات اطالع رسان شکت کنند که در یط آن فرصت پیدا م کنند در
باره این برنامه اطالعات بیشیی کسب کنند و در صورت تمایل به نام نویش ،اظهارنامۀ شکت را امضا کنند .در مراکز اسکان باز ،مراکز پذیرش وشناسان (،)RIC
مراکز آموزش پیوند به جامعه ( )ILCو یا مکان های دیگری که در صورت نیازّ ،
توسط کارمندان هلیوس به افراد ذینفع معرف خواهد شد ،جلسات اطالع رسان
ّ ً
در چهارچوب هلیوس مرتبا برگزار م شوند.
آیا م توانم اظهارنامۀ شکت را امضا کنم و سپس از برنامۀ هلیوس انرصاف دهم ؟
بله ،امضای اظهارنامۀ شکت در این برنامه شما را ملزم به انجام کاری نیم کند بلکه تنها برخورداری شما از خدمات هلیوس را تضمی م
کند .هرچند ،برای برخورداری از این خدمات ،بایسن مقررات هلیوس را به شح ذیل رعایت نمان

مهم! مهلت ثبت نام  :افراد ذینفیع که جواب حفاظت بی الملل آنها تا تاری خ  ۳۱/۱۲/۲۰۱۹به ایشان اعالم شده برای ثبت نام حداکی تا  ۳۱/۱۲/۲۰۲۰مهلت
دارند .افرادی که جواب حفاظت بی الملل آنها پس از تاری خ  ۰۱/۰۱/۲۰۲۰به ایشان ابالغ شده ،تا  ۱۲ماه پس از ابالغ قبویل خود مهلت دارند که این مهلت به
ّ
مدت زمان باف مانده از این برنامه نی بستیک دارد .مثأل اگر فرد جواب قبویل خود را در تاری خ  ۱۱فوریۀ  ۲۰۲۰دریافت کرده باشد ،مهلت نام نویش تا  ۱۱فوریۀ
 ۲۰۲۱م باشد.
 1ادامۀ ارائۀ خدمات پس از  ۳۰ژوئن  ۲۰۲۱به استمرار تأمی منابع مایل بستیک دارد.
.2خویشاوندان افراد برخوردار از حفاظت بی الملل که از طریق پیوند خانوادگ و به یونان منتقل شده اند و یا دارای اجازۀ اقامت رسیم در یونان هستند ،مادام که اعضای خانوادۀ آنها دارای حفاظت
بی الملل از یونان و موافق نام نویش باشند ،واجد شایط نام نویش و بهره مندی از برنامه هلیوس هستند.
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خدمات ارائه شده در برنامۀ هلیوس
پشتیبان جهت زندگ مستقل و کمک هزینۀ اجارۀ خانه
ً
افراد بهره مند از برنامۀ هلیوس به منظور پشتیبان و ارتقاء زندگ مستقل ،اطالعات ،مساعدت و حمایت مایل دریافت م کنند .مخصوصا به افراد بهره مند از
ً
برنامۀ هلیوس پشتیبان ارائه م شود تا یک واحد مسکون پیدا کنند و به نام خودشان و مستقیما با صاحب خانه قرارداد منعقد کنند .این روند به طرق ذیل تسهیل
م شود:
•
•
•
•
•

کارگاه های تخصیص و جلسات رودررو که اطالعان راجع به روال کار و ملزومات اجارۀ خانه در یونان در اختیارشان م گذارد.
ترجمه شفایه هنگام بازدید از خانه یا ترجمۀ مدارک مربوط به مسکن.
تسهیل ارتباط با صاحبخانه هان که مایل به کرایه دادن واحد مسکون خود هستند.
معرف و ارتباط دادن فرد با افراد ذینفع دیگری که مایل به داشی همخانه هستند.
جابجان افراد ذینفع و وسایل آنها هنگام اسباب کش به واحد مسکون تازه اجاره شده.

مدت زمان هر قرارداد بر اساس توافق میان فرد ذینفع و صاحبخانه م باشد (برای مثال ،اجاره نامه م تواند برای مدت یک ،دو یا سه سال یا برای هر مدت مورد
ّ
توافق طرفی امضا شود) .اما در چهارچوب پروژه هلیوس تنها اجاره نامه هان قابل قبول هستند که مدت زمان آنها بیشیاز شش ( )۶ماه باشد .به عالوه ،مدت
زمان اجاره نامه باید مدن که فرد ذینفع مشمول دریافت کمک هزینۀ اجاره را از هلیوس م باشد ،را پوشش دهد.
ً
این امکان وجود دارد و اکیدا توصیه میشود که افراد بهره مند از برنامۀ هلیوس ،همخانیک با دوستان و خویشاوندان را به منظور شیک شدن در هزینۀ کرایه خانه
و مخارج مربوطه ،در نظر داشته باشند .برای دریافت کمک هزینۀ اجاره ،یک فرد بالغ از هر خانوار باید روی پایگاه اینینن مالیات ( )TaxisNetاجاره نامۀ
الکیونییک را با ذکر واضح نام خود تأیید کند.
افراد ذینفیع که از برنامه های دیگر کمک هزینۀ مایل دریافت کرده اند یا م کنند ،نیم توانند تحت برنامۀ هلیوس کمک هزینۀ اجارۀ خانه دریافت نمایند.
آیا م توانم برای تسهیل جلب موافقت صاحب خانه ،برگه امضا شده اعالن شکت در طرح را به او نشان دهم؟
بله ،چنانچه صاحبخانه با اجاره دادن خانه به شما موافق باشد ،توصیه م شود نسخۀ امضا شده اظهارنامۀ شکت در طرح را به
صاحبخلنه نشان بدهید تا روشن گردد که برای پرداخت هزینه های اجارۀ واحد مسکون ،کمک مایل دریافت خواهید کرد.

افراد ذینفع پس از امضای اجاره نامه به نام خود ،کمک هزینۀ اجاره خانه را در حساب بانیک شخیص خود در یونان دریافت م کنند .مبلغ کمک هزینۀ اجاره خانه
مطابق تعداد افراد خانوار تأمی م شود و شامل این موارد م باشد:
•

کمک هزینۀ شوع زندگ مستقل ،که جهت کمک هزینۀ ودیعۀ خانه و مخارج اولیۀ مستقر شدن (مثأل هزینۀ خرید لوازم خانیک و اثاثیۀ میل) در نظر
گرفته شده است.
کمک هزینۀ اجاره خانه ،برای پرداخت هزینۀ اجارۀ ماهانه و هزینه های مربوط به آب و برق خانه ماهانه پرداخت م گردد.

•

پرداخت ّاولیه شامل کمک هزینۀ آغاز زندگ مستقل و ّاولی کمک هزینۀ ماهانۀ مخارج اجاره خانه م شود ،و طبق جدول شمارۀ  ۱در زیر که مبالغ کمک هزینه ها
را نشان م دهد ،در دو قسط پرداخت م گردد.
جدول شمارۀ ۱
قسط ّاول پرداخت اولیه
(شامل بخش از مبلغ کمک هزینۀ شوع
زندگ مستقل)
هنگام ارائۀ اجاره نامه و سایر مدارک واریز
یم شود( .به رشح زیر)
۳٠۱ €

قسط ّ
دوم پرداخت اولیه
(شامل باقیمانده مبلغ کمک هزینۀ شوع زندگ مستقل و
کمک هزینه اجاره خانه ماه ّاول)
هنگام تأیید خروج از سامانۀ پذیرش و ارائۀ مدرک پرداخت
او ن
لی کرایه واریز یم شود.
۳٠۱ €

کمک هزینۀ اجاره خانه
پس از پرداخت ّاولیه (از ماه ّ
دوم به بعد)
پرداخت م شود
ماهانه هنگام ارائۀ مدرک پرداخت هزینۀ
اجاره خانه واریز یم شود.
۱۶۲ €

۲

۵۶٩،۵ €

۵۶٩،۵ €

۳۰۹ €

۳

۶۸۸ €

۶۸۸ €

۳۹۶ €

 ۴تا ۵

۸۳۸ €

۸۳۸ €

۵۰۴ €

بیشی از ۶

۱٠۶۰ €

۱٠۶۰ €

۶۳۰ €

تعداد افراد
خانوار

۱
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افراد ذینفع برای حداقل  ۶ماه و حداکی  ۱۲ماه مشمول دریافت کمک هزینه خواهند بود .محاسبۀ کمک هزینه ها بر اساس تاری خ ابالغ جواب حفاظت بی الملل
و تاری خ ارسال مدارک الزم خواهد بود .3به عبارت دیگر ،هر چه زودتر فرد ذینفع مدارک الزم را ارسال نماید ،ماه های بیشیی کمک هزینه دریافت م نماید.4
افرادی که مدارک را پس از ماه ششم از تاری خ قبویل ارسال نمایند ،مستحق دریافت شش ماه کمک هزینۀ اجاره خانه خواهند بود.
مثال :جواب قبویل یک خانواده  ۴نفره در تاری خ  ۰۱/۰۳/۲۰۲۰ابالغ م شود .آنها در تاری خ  ۰۱/۰۴/۲۰۲۰اجاره نامۀ تاکسیس نت چاپ شده را در
کنار سایر مدارک مربوطه به کارکنان هلیوس ارائه م دهند و در شماره حساب ( )IBANخود قسط ّاول پرداخت ّاولیه به مبلغ  ۸۳۸،٠۰یورو را دریافت
م کنند در حایل که همچنان در مرکز پذیرش اقامت دارند .پس از دریافت این مبلغ در حساب خود ،اگر مایل به استفاده از خدمات حمل و نقل هلیوس
باشند ،م بایست بالفاصله مرکز پذیرش را ترک کنند و به واحد مسکون که به تازگ اجاره کرده اند نقل مکان نمایند .هنگام که مسکن قبل را ترک م
ً
کنند ،این خانوار م بایست از نهاد مربوطه (مثال مدیر اردوگاه یا همکار برنامه استیا) یک گوایه خروج درخواست کنند و آن را با کارکنان هلیوس به
اشیاک بگذارند .هنگام که گوایه خروج را با کارکنان هلیوس به اشیاک م گذارند ،این خانوار باید رسید بانیک دال بر تراکنش /حواله برای ّاولی کرایۀ
ماهانه به شماره حساب صاحبخانه را به بستۀ ارسایل اضافه کند .هنگام دریافت گوایه خروج و مدرک پرداخن که اشاره شد ،هلیوس قسط ّ
دوم پرداخت
ّاولیه به مبلغ  ۸۳۸،٠۰یورو را که شامل باقیمانده مبلغ کمک هزینۀ آغاز زندگ مستقل و کمک هزینۀ ماهانۀ ّاول است ،به شماره حساب این خانوار
پرداخت م کند .از آن به بعد ،این خانوار مایه یک بار مدرک پرداخت کرایه ماهانه را به هلیوس ارائه م دهد و هلیوس در صورن که واجد شط حضور
در دوره های ادغام باشند ،به آنان ماهیانه مبلغ  ۵٠۴،٠۰یورو م پردازد .در مجموع ،آنها  ۱١ماه کمک هزینۀ ماهانۀ اجاره خانه دریافت خواهند کرد و
با توجه به این که قسط دوم پرداخت ّاولیه ،نخستی کمک هزینۀ اجاره را در بر م گید ،این خانوار در مجموع  ۶۷١۶،٠۰یورو در یط مدت عضویت در
برنامه هلیوس دریافت خواهد کرد.

افراد ذینفیع که بعد از  ۰۱/۰۱/۲۰۲۰جواب قبویل به آنها ابالغ شده است ،از تاری خ ابالغ قبویل به مدت  ١۲ماه وقت خواهند داشت تا مدارک الزم را تحویل
دهند ،در حایل که برای افراد ذینفیع که تا تاری خ  ۳۱/۱۲/۲۰۱۹جواب قبویل آنها ابالغ شده باشد ،مهلت ارسال مدارک الزم  ۳۰/۰۴/۲۰۲۱تعیی شده است.
چنانچه افراد این مهلت را از دست بدهند ،استحقاق آنها جهت دریافت کمک هزینه ها پایان م پذیرد.
برای دریافت اولی قسط پرداخت ّاولیۀ کمک هزینۀ اجاره خانه از هلیوس ،افراد ذینفع باید واجد تمام پیش شط های زیر باشند:
 .۱با امضا کردن اظهارنامۀ شکت در هلیوس ثبت نام کرده باشند.
 .۲ارائۀ مدارک زیر به کارکنان هلیوس:
الف) ارائه مدرک قرارداد اجاره نامه مورد قبول طرفی در صفحه پایگاه اینینن مالیات ( )TaxisNetدر درگاه اینینن  :AADEاجاره نامه هان که
مدت زمانشان کمی از شش ( )۶ماه باشد ،و همچنی اجاره نامه هان که تاری خ آغازشان بیش از  ۲ماه قبل از تاری خ نام نویش فرد متقاض در
هلیوس باشد ،قابل قبول نیستند.
ب) برای هر یک از اعضای خانوار ،سندی که وضعیت آنها را به عنوان فرد برخوردار از حفاظت بی الملل ثابت نماید (یعن کارت پناهجون با
مهر "در انتظار صدور مجوز اقامت" ،یا مجوز اقامت در یونان).
.
ج) مدرگ که جزئیات حساب بانیک فرد ذینفع که کمک هزینه اجاره به آن حساب واریز خواهد شد را نشان بدهد – در این مدرک شماره حساب
ّ
( )IBANو نام فرد بالیع که اجاره نامه به نام او ثبت شده است ،بایسن به وضوح مشخص باشد .نیم توان کمک هزینۀ اجاره را به کارن که افراد
کمک مایل برنامۀ استیا برای نیازهای اساش را در آن دریافت م کنند ،واریز کرد.
د) برگۀ چاپ شدۀ بانیک که شماره حساب ( )IBANصاحبخانه را تأیید کند.
مهم :به محض دریافت اولی کمک هزینه از برنامۀ هلیوس ،افراد ذینفع بایسن در اشع وقت مکان سکونت خود را ترک کرده و به واحد مسکون مشخص شده
در برنامۀ هلیوس منتقل شوند .در غی این صورت ،خدمات برنامه قطع خواهد شد و نام نویش فرد باطل شده و حق نام نویش دوباره را نخواهد داشت.
قسط ّ
دوم پرداخت ّاولیۀ کمک هزینۀ اجاره خانۀ هلیوس ،هنگام واریز م شود که این مدارک ارائه شده باشند:
توسط نهاد ذی صالح و ارائه شده ّ
 .١تأییدیۀ خروج به موقع از مرکز پذیرش و اسکان (گوایه خروج صادر شده ّ
توسط فرد ذینفع به کارکنان /خط
تماس هلیوس).
 .٢ارسال رسید بانیک مبن بر تراکنش/حواله به شماره حساب صاحبخانه برای ّاولی کرایه ماهانه.

 3چنانچه تاری خ شوع اجاره نامه پس از تاری خ ارائه مدارک باشد ،به جای تاری خ تحویل مدارک ،تاری خ امضای اجاره نامه جهت محاسبۀ حق دریافت کمک هزینۀ اجاره خانه مورد استفاده قرار م گید.
ً
ّ
مدت ده ( ) ۱۰ماه کمک هزینۀ اجاره خانه دریافت م کند.
 4مثال چنانچه فرد ذینفع مدارک را دو ( )۲ماه پس از ابالغ قبویل حفاظت بی الملل به کارکنان برنامۀ هلیوس تحویل دهد ،به
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برای دریافت ماهیانۀ کمک هزینه اجاره ،فرد ذینفع باید موارد ذیل را رعایت کند:
 .۱ارائه ماهیانۀ مدرک پرداخت اجاره که اثبات کند مبلغ کرایۀ ماهانه به شمارۀ حساب بانیک اعالم شده از سوی صاحب خانه واریز شده است .مدارگ که به
عنوان سند پذیرفته خواهند شد ،از این قرار م باشد:
الف) رسید تأیید شدۀ بانیک تراکنش که به درخواست فرد ذینفع ّ
توسط یک کارمند شعبۀ بانیک قابل چاپ م باشد ،که تمام جزئیات قرارداد اجاره (نام
فرد ذینفع ،نام صاحب خانه ،شمارۀ قرارداد) در آن به وضوح ذکر شده باشند.
ب) رسید پرداخت الکیونییک که ّ
توسط فرد ذینفع قابل چاپ م باشد ،با ذکر تمام جزئیات قرارداد اجاره به وضوح (نام فرد ذینفع ،نام صاحب خانه،
شمارۀ قرارداد) که در قسمت یادداشت ) (NOTESتراکنش اینینن قید م گردد.
 .۲در صورت درخواست ،حضور مداوم در کالس های آموزش ادغام بدون تخیط از حد غیبت مجاز.
چنانچه فرد ذینفع موفق به ارائۀ به موقع سند پرداخت کرایه به کارکنان برنامه نشود ،از آن پس خود به خود از حق دریافت کمک هزینۀ اجاره خانه محروم م
گردد.
مهم :پرداخت پول نقد به صاحب خانه غی قابل قبول است.
ّ
ّ
ّ
حق بازدید از واحدهای مسکون اجاره شده و توقف پرداخت کمک هزینۀ اجاره در صورت عدم رعایت مقررات نظارت داخل ،در هر مرحله ای از مدت زمان
عضویت افراد ذینفع در این برنامه برای سازمان بی الملل مهاجرت محفوظ است.

ارائۀ دوره های ادغام
درچهارچوب برنامۀ هلیوس ،در شا ش شزمی یونان و جزیره کرین ،دوره های ادغام در مراکز آموزش پیوند به جامعه ( )ILCارائه م گردد .هر دورۀ آموزش
ً
شامل  ۳۶۰ساعت آموزش به مدت تقریبا  ۶ماه م باشد که افراد ذینفع هفته ای  ۵روز و  ۳ساعت در روز در آن شکت م کنند .دوره های ادغام در دسیس
افراد نام نویش شده در هلیوس و حداقل  ۱۶ساله م باشد ،و شکت در آنها برای افرادی که کمک هزینۀ اجارۀ خانه دریافت م کنند ،الزام است.
برای این که خانواده ها بتوانند طبق نیازهای خود ،زمانبندی و مراقبت از کودکانشان را ساماندیه کنند ،مراکز آموزش پیوند به جامعه کالسها را در سه ( )۳نوبت
در طول روز همراه با فضای تفرییح برای کودکان (  ۲تا  ۷ساله) ارائه م دهند تا والدین بتوانند در کالسها شکت کنند.
ّ ً
شخصا ،این دوره ها شامل دروس زیرهستند:
م
•
•

ّ
مدت مجموع ًا  ۲۸۰ساعت ،افراد ذینفع بدون حضور میجم ّ
توسط آموزگاران ّ
مجرب با مبان زبان یونان در تماس قرار م گیند .کالسها
زبان یونان :به
با مالحظۀ سطح سواد افراد سطح بندی شده اند.
ّ
مدت مجموع ًا  ۸۰ساعت ،افراد ذینفع در کالسهان در ارتباط با راهنمان فرهنیک ،مهارت های زندگ و آمادگ شغل ّ
توسط آموزگاران
مهارت های نرم :به
ّ
.
مجرب با حضور میانیح فرهنیک شکت م کنند همچنی در کنار کالسها ،فعالیت در فضای باز (به عنوان مثال بازدید از موزه ها) نی انجام م شود ،تا
ّ ً
افراد فرصت به کار بسی مهارت های تازه کسب شدۀ خود را داشته باشند .مشخصا ،این دروس شامل بخش های زیر است:
 oراهنمان فرهنیک :مفاهیم مربوط به فرهنگ ،تاری خ ،سنت و آداب و رسوم معاص کشور یونان.
 oمهارت های زندگ :کالس های مخصوص بهبود ارتباط و همکاری با دیگران؛ مسؤولیت شخیص و اجتمایع؛ مسائل کاربردی الزم برای زندگ
روزمرۀ افراد ذینفع در یونان (به عنوان مثال روش استفاده از حمل و نقل عموم ،چگونیک افتتاح حساب بانیک ،برای هر نیازی به کدام ادارۀ
دولن باید مراجعه کرد).
 oآمادگ شغل :اطالع رسان دربارۀ جستجوی کار از منابع مختلف ،نظی ادارۀ کار و نیوی انسان ( ،(OAEDاینینت ،از طریق شبکۀ انسان یا
ً
در روزنامه ها؛ مسائل کاربردی جهت آماده سازی برای تقاضای شغل (مثال تهیۀ رزومه یا خالصه سوابق کاری ،حضور در مصاحبۀ کاری)؛
مهارت های نرم در ارتباط کالم ،حل مسأله ،کار گرویه و مهارت های بی فردی.
آیا در پایان این دوره گواهینامۀ سطح دانش زبان یونان دریافت م کنم؟
بسته به عملکردتان ،آموزگاران شما توانان هان که به دست آورده اید را ارزیان کرده و چنانچه با الزامات آزمون همخوان داشته باشند ،شما
معرف م کنند .هزینه های این آزمون ّ
را برای امتحان رسیم به منظور دریافت گواهینامۀ زبان یونان ّ
توسط برنامه پوشش داده خواهند شد.
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برای ثبت نام در دوره های پیوند به جامعه ،افراد ذینفع باید واجد تمام پیش شطهای زیر باشند:
 .۱با امضای اظهارنامۀ شکت در هلیوس نام نویش کرده باشند.
 .۲سنشان بیشی از  ۱۶سال باشد.
حضور در این دوره ها برای تمام افراد ذینفیع که کمک هزینۀ اجارۀ خانه دریافت م کنند اجباری است ،مگر این که جزو ییک از دسته های زیر باشند که حضورشان
در کالسها اختیاری است:
 .۱بانوان باردار بیش از  ۷ماه و مادران تا  ۶ماه پس از زایمان.
 .۲افراد ذینفع کم توان یا مبتال به بیماری غی قابل درمان و خاص.
 .۳افراد ذینفع باالی  ۶۵سال.
ً
 .۴افراد ذینفیع که واحد مسکون محل سکونتشان به تشخیص برنامۀ هلیوس مانع دسیش به مرکز آموزش مربوطه م شود (مثال مدت زمان مورد نیاز
برای رسیدن به مرکز آموزش پیوند در جامعه بیش از  ۱ساعت باشد و /یا به وسایل حمل ونقل عموم دسیش نداشته نباشد) .امکان پذیری حضور در دوره
های آموزش بر اساس تشخیص کارکنان هلیوس تعیی م شود.
 .۵افراد ذینفیع که در یک برنامه تحصیالت رسیم شکت م کنند (به عنوان مثال مدرسۀ دولن ،دانشگاه).
افراد ذینفیع که امکان حضور در مراکز آموزش پیوند به جامعه را ندارند ،م توانند از طریق یک بسی آموزش از راه دور در کالس شکت کنند.
مهم :افراد ذینفیع که کمک هزینۀ اجارۀ خانه دریافت م کنند ،باید حد اکی ظرف  ۱۰روز کاری از روزی که قسط ّ
دوم پرداخت اولیه کمک هزینۀ خود را دریافت
م کنند ،به مرکز آموزش پیوند در جامعه ّ
معرف و در دورۀ آموزش نام نویش کنند .چنانچه فردی این الزام را رعایت ننماید ،خود به خود از تمام مزایای برنامۀ
هلیوس محروم م شوند.
هنگام که افراد ذینفع خود را به مرکز آموزش ّ
معرف م کنند ،از آنها خواسته م شود در یک آزمون تعیی سطح شکت کنند تا سطح کالش که در آن نام نویش
ّ
مشخص شده واطالعات مربوطه درباره کالسهای موجود را دریافت کنند.
م کنند
موجه و غی ّ
افراد ذینفع این حق را دارند که در طول اجرای دوره های پیوند به جامعه ،غیبت ّ
موجه داشته باشند .به ویژه ،م توانند در مجموع  ۷۲ساعت (و نه
موجه) در یط  ۶ماه دوره غیبت داشته باشند .با این همه ،فرد ذینفع نباید بیش از  ۶ساعت ظرف یک ماه تقوییم غیبت غی ّ
بیشی از  ۳۶ساعت غیبت غی ّ
موجه
داشته باشد .غیبت ّ
موجه به غیبت مرتبط با مشکالت شخیص استثنان ،نظی مشکل سالمن ،وقت مالقات با ادارات دولن یونان و مسائل مرتبط با شغل اطالق
م شود.
بنابراین ،غیبت تنها در موارد زیر ّ
موجه است:
 .۱بیماری هان که با تأییدیه از پزشک مربوطه ثابت شود؛
 .۲حضور در دادگاه ویا بازداشت توسط نیوهای انتظام که با تأییدیه از دادگاه ثابت شود؛
 .۳سوگواری ،شایط اضطراری خانوادگ؛
 .۴برگزاری اعیاد مذهن (اعیاد مذهن عمدۀ کشور مبدأ)؛
 .۵استخدام کوتاه مدت که با قرارداد کاری ثابت شود؛
 .۶مصاحبۀ کاری؛
 .۷اعتصاب کارکنان وسائل حمل و نقل عموم (نیازی به تأییدیه نیست)؛
شایط الحاف را م توان مورد به مورد تعیی نمود.
در صورن که امکان صدور هیچ تأییدیۀ رسیم فراهم نباشد ،همۀ غیبت هان که باید ّ
موجه قلمداد شوند باید با یک اظهارنامۀ قبول مسؤولیت ّ
توسط فرد ذینفع
ّ
همراه باشند .افراد ذینفیع که به دلیل شایط خاص (مانند بسیی شدن) از حد نصاب غیبت مجاز فراتر بروند ،جهت ادامۀ برخورداری از مزایای این برنامه ملزم
ّ
به نام نویش مجدد در دوره های ادغام م باشند .در این موارد ،تعیی شایط ثبت نام مجدد (این که آیا افراد ذینفع باید از ّاول دوره های ادغام را آغاز کنند یا این
که م توانند در کالسهان که در جریان هستند ،شکت کنند) با کارکنان هلیوس است.
اگر بیش از حد مجاز غیبت کنم چه م شود؟
ّ
ّ
افراد ذینفیع که بیش از سقف مجموع غیبت موجه ( ۷۲ساعت در  ۶ماه) یا غیبت غیموجه (بیش از ۶ساعت در هر ماه) داشته باشند ،از تمام
ّ
مزایای برنامۀ هلیوس حذف خواهد شد .در مورد خانواده ها ،عضو یا اعضای خانواده که بیش از حد مجاز غیبت کرده باشند ،از تمام مزایای
ّ
حد مجاز غیبت فراتر رفته اند ،کاهش م یابد.
این برنامه محروم م شوند و مبلغ کمک هزینه با توجه به مبلغ دریافن مربوط به اعضان که از
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جلسات مشاورۀ کاری و سایر فعالیت های مرتبط با قابلیت اشتغال
افراد ذینفع نام نویش شده در برنامه هلیوس این فرصت را دارند که از پشتیبان قابلیت اشتغال بهره مند شوند تا بتواند با بازار کار یونان و روش های جستجوی
کار آشنا شده و به موازات آن ،از ویژگ های حرفه ای خود آ گایه بیشیی کسب کنند .در این چهارچوب ،به هر فرد پنج ( )۵جلسه مشاوره با مشاوران کار که هر
یک به مدت یک ( )۱ساعت است ،ارائه م شود که به فرد کمک م کنند با ارزیان توانان ها ،عالیق و راهنمان او از طریق منابع اطالعات و جستجوی کار ،برنامه
ریزی شغل خود را تقویت کند .همچنی در صورت نیاز ،افراد ذینفع از امکانات موجود برای افزایش سطح تحصیالت خود ّ
مطلع م شوند.
جلسات فردی مشاورۀ شغل در مراکز آموزش پیوند به جامعه برگزار شده و شکت در آنها به منظور بهره مندی بیشی از فعالیت های بیشیمرتبط با اشتغال،
الزام م باشد .در واقع ،افراد ذینفع دارای تحصیالت و/یا تجربه های مرتبط ،این فرصت را پیدا م کنند تا به منظور افزایش احتمال کاریان ،به گواهینامه های
ً
رسیم (مثال گواهینامۀ حرفه ای رانندگ ،گواهینامۀ بی الملل کاربری کامپیوتر ،گواهینامۀ زبان خارج) دسیش داشته باشند .هلیوس تمام هزینه های الزم مرتبط
ً
با گواهینامه های رسیم و نی هر مدرک دیگری که جهت استخدام الزم باشد را پوشش م دهد (مثال ترجمۀ مدارک ،آزمایشهای پزشیک فوری) .صالحیت دریافت
این خدمات برای هر فرد ذینفع در جلسات مشاورۀ کاریان ارزیان م شود وحضور در این جلسات پیش نیاز دسیش به این خدمات است.

آیا کارکنان هلیوس برای من کار پیدا م کنند؟
خی .با این همه ،کارکنان هلیوس جهت تسهیل ادغام شما در بازار کار و کمک به شما برای کشف فرصتهای خود در حی جستجوی کار
در یونان ،از شما حمایت م کنند.

جهت بهره مند شدن از فعالیتهای مرتبط با قابلیت اشتغال ،افراد ذینفع باید واجد تمام پیش شط های ذیل باشند:
 .۱با امضا کردن اظهارنامۀ شکت ،در هلیوس نام نویش کرده باشند.
 .۲در دوره های ادغام به شکل منظم شکت کرده باشد و یا از شکت اجباری معاف شده باشند.

نظارت بر ادغام
افراد ذینفع در برنامۀ هلیوس ّ
توسط گروههای مخصوص نظارت بر ادغام متشکل از جامعه شناسان و میجمان که مسؤول نظارت بر پیرسفت ادغام و حمایت از
آنان در صورت وجود هرگونه نیاز مرتبط به پیوند با جامعه هستند ،یاری م شوند .در یط این فرآیند ،از افراد ذینفع حمایت م شود تا بتوانند با جامعۀ میبان
ارتباط برقرارکرده ،با ادارات دولن و مراحل اداری آشنا شوند و تا در نهایت در جایگایه قرار بگیند که پس از اتمام این برنامه بتوانند با اعتماد به نفس ،در ادارات
دولن ارائه کنندۀ خدمات در یونان راه خود را پیدا کنند.
گروه های نظارت بر ادغام ،به ویژه ،بر ارزیان الحاق افراد ذینفع در جامعه میبان با ارائۀ مشاوره در مورد تعهدات اداری و خدمات ارائه شده در سطح محل
متمرکز م باشند .فعالیت های نظارت بر ادغام همچنی به پیرسفتهای افراد ذینفع در رابطه با خدمات ارائه شده توسط برنامۀ هلیوس ،از جمله دوره های ادغام
و توان و قدرت شخص برای زندگ مستقل ،مربوط م شود .هر مسألۀ مربوط به حفاظت که توسط گروه های نظارت بر ادغام شناسان شود ،به ارائه کنندگان
خدمات مربوطه در منطقه ارجاع م شود.

آیا گروه های نظارت بر ادغام ،من را در هنگام مراجعه به ادارات دولن یونان همرایه م کنند ؟
خی ،با این وجود ،هر گونه مشاوره و پشتیبان الزم در مورد ّ
تعهدات اداری شما در رابطه با ادارات دولن یونان را در اختیارتان م گذارند.

ّ
مرت ًبا در مراکز آموزش پیوند در جامعه ّ
توسط کارکنان
جلسات مالقات با افراد ذینفع بر اساس نیازهای آنها ،و به منظور حصول اطمینان از انجام ارزیان روشمند،
هلیوس برگزار م شوند .در یط این دیدارها ،افراد این فرصت را دارند تا در مورد چالش هان که در رابطه با روند پیوند خود به جامعه با آن مواجه هستند ،صحبت
کنند و اطالعان را درباره بازتاب فعالیتهای برنامه هلیوس ارائه کنند.
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اخراج از خدمات برنامه هلیوس
ً
در صورت وقوع حوادث وخیم امنین ّ
توسط هر یک از افراد ذینفع ،فورا مراحل اخراج فرد مورد نظر از تمام خدمات این برنامه آغاز خواهد شد .کارکنان هلیوس
به ارائۀ خدمات این برنامه به افراد ذینفع نام نویش شده در هلیوس اهتمام دارند ،و یک همکاری دو طرفه در این راستا برای ثمربخش بودن تالشهای طرفی
صوری است.

با ما تماس بگیرید!
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامۀ هلیوس ،لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:
❖
❖

از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) با نشانی iom_helios_info@iom.int
از طریق خط تماس واتس آپ/تلگرام دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹صبح تا  ۳بعد از ظهر

فارسی  -پشتو +۳۰۶۹۰۶۶۵۶۱۲۵
انگلیسی  -یونانی – فرانسوی +۳۰۶۹۰۹۸۶۸۹۸۰

عربی  -کرمانجی  -سورانی +۳۰۶۹۰۶۶۵۶۱۳۴
اردو  -هندی  -پنجابی +۳۰۶۹۰۶۹۵۶۱۰۷

ً
رفع ابهام :از آنجا که نسخۀ انگلیش این سند نسخۀ رسیم محسوب م شود ،در صورت وجود مغایرت بی نسخۀ انگلیش و ترجمۀ آن به زبانهای دیگر ،لطفا
به نسخۀ انگلیش مراجعه کنید.
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