Arabic Version

إجراءات تقديم المساعدة الشهرية لإليجار
عل فعله الستالم المساعدة الشهرية لإليجار؟
ما الذي يجب ي
عل تقديمها؟
الت يجب ي
ه المستندات ي
ما ي
مرصف كدليل عل
موظف هيليوس بإيصال
كل شهر يجب عليك تزويد
ي
ي
دفع اإليجار.
لموظف هيليوس قبول المستندات التالية فقط كدليل عل
يمكن
ي
الدفع:
•

•

•

•

يجب أن يشت إثبات الدفع بوضوح إل العنارص
التالية من العقد:
✓
✓

شهادة إيداع قيمةااليجار نقديا إذا كنت تدفع يف خزينة البنك
الذى يتعامل معةصاحب السكن (انظر الشكل .)1
اآلل لبنك صاحب السكن (انظر
تأكيد الدفع من أجهزة الدفع ي
الشكل .)2
تأكيد الدفع من خالل الخدمة المرصفية اإللكتونية إذا كان
ون (انظر
لديك حق الوصول إل حسابك
المرصف اإللكت ي
ي
الشكل .)3
تأكيد عل أمر التحويل بي البنوك  ،إذا كنت تدفع يف خزينة
المرصف صاحب
البنك الخاص بك (البنك ا) إل الحساب
ي
السكن (البنك ب).

✓
✓

اسمك ولقبك
رقم الحساب المرصف لصاحب السكن
مقدار تكلفة االيجار الشهرى
شهر التحويل ورقم عقد االيجار

الشكل 1
رقم الحساب
المرصف
لصاحب السكن
ΙΒΑΝ ιδιοκτήτη

بياناتك
الشخصية

التحقق من رصاف
البنك عل توقيع
المستفيد

لقب واسم
صاحب السكن

شهر التحويل ورقم
عقد االيجار

Arabic Version

إجراءات تقديم الدعم الشهري لإليجار
عل تقديم المستندات؟
أين يجب ي
يجب عليك تسليم وصل دفع االيجار بنفسك ال موظف هيليوس ف اقرب
مركز تعلم واندماج من مكان سكنك بموجب برنامج هيليوس
فقط يف حاالت استثنائية إذا لم تتمكن من زيارة أحد مراكز التدريب  ،يمكنك
االتصال بنا للحصول عل مزيد من المعلومات عل أرقام الواتساب يف أسفل
.الصفحة

رقم الحساب المرصف
لصاحب السكن

الشكل 2

رقم الحساب
المرصف
لصاحب
السكن

لقب واسم
صاحب
السكن

الشكل 3

اسمك
ولقبك

رقم الحساب
المرصف
الخاص بك

اسم ولقب صاحب
المرصف
الحساب
ي
(المستلم)

رقم عقد
االيجار

اسمك
ولقبك

!ابحث عنا
ً
.يمكنك ً
صباحا حت  4:30مساء
دائما االتصال بفرقنا يف مراكز هيليوس للتدريب عل التكامل من االثني إل الجمعة  ،من الساعة 9:30
ال facebook.com/heliosintegration.وعل www.greece.iom.intتتوفر قائمة كاملة بمواقع مراكز تدريب هيليوس عل
صباحا .03:00 -؛ يمكنك ً
ً
أيضا االتصال باألرقام يف أوقات مختلفة وترك رسالة
.عل أرقام الواتساب التالية من االثني إل الجمعة 9:00

اللغة
اإلنجلتية  -اليونانية  -الفرنسية
الفارسية  -الباشتو

أرقام الواتس
+ 30 690 986 8980
+ 30 690 665 6125

اللغة
ان
عرن -
ي
كورمانج  -سور ي
ي
بنجان
هندي
أردو
ي

أرقام الواتس
+ 30 690 665 6134
+ 30 690 695 6107

