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 واحتياجات المهاجرين في جنوب القوقاز 19-مرض فيروس   كوفيد

 إعالَن

بين المهاجرين لبلد ثالث في جورجيا, تعتزم منظمة  19-بناًء على نتائج للتقييم السريع لالحتياجات حول نقاط ضعف لكوفيد

الطعام ومواد النظافة و مساعدة تقديم مساعدة عاجلة و تدعم المهاجرين المستضعفين  للحصول على  )IOM (الدوليةالهجرة 

 .في دفع اإليجار وتجديد الوثائق الشخصية و االحتياجات الطبية

 

 من المؤهل للحصول على الدعم:

 ، والذين انتهت صالحية وثائقهم الشخصية ،  المهاجرون في أوضاع غير نظامية )أولئك الذين تجاوزوا مدة التأشيرة

 ووإال اآلخر(

  الدخل المحدودةالمهاجرين ذوي المهارات و 

 الطالب االجانبطالبي اللجوء المرفوضين 

و في حاجة ماسة للطعام و لمأوى و/أو تعاني من مشاكل طبية طارئة و ليس سيئ األشخاص الذين هم في وضع اقتصادي 

 ل.لديهم وسائل مالية للتعام

 

 من غير مؤهل للحصول على الدعم:

 األشخاص الحاصلون على الجنسية الجورجية 

 األشخاص الذين لديهم تصريح إقامة دائمة في جورجيا 

 

يقوموا بتسجيل للمقابلة  يجب عليهم أن المتقدمين الذين في مجموعات المهاجرين المذكورة أعاله و يستوفون معايير الضعف

 عن طريق: ٢٠٢٠من شهر سبتمبر, ٣٠الشخصية حتى 

  995 322 25 22 16  (211او  214-)داخل-الهاتف+  

 استمارة التسجيل عبر اإلنترنت 

 في المواقع التالية: استالم استمارة التسجيل ممكن في مكاتب منظمة الهجرة الدولية

 

 :مكتب منظمة الهجرة الدولية في تبليسي

 ,الممر األول١٢شارع تينغيز بوالدزي 

 جورجيا, تبليسي, ٠١٦٢

 +995 32 225 22 16: الهاتف

    iomtbilisi@iom.intالبريد اإللكتروني:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhla9jb0_jKlGjFFggBKrSw5UQzFDUFFMREg1RzQ5SlM2NTE2QVZVOFhONy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhla9jb0_jKlGjFFggBKrSw5UQzFDUFFMREg1RzQ5SlM2NTE2QVZVOFhONy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhla9jb0_jKlGjFFggBKrSw5UQzFDUFFMREg1RzQ5SlM2NTE2QVZVOFhONy4u
mailto:iomtbilisi@iom.int
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 :تيالفيمكتب منظمة الهجرة الدولية في 

  ٨ يريكلي الثانيشارع 

 جورجيا, تيالفي, ٢٢٠٠

 +995 350 27 08 72: الهاتف

    MCTelavi@iom.int البريد اإللكتروني:

 

 :فوتيمكتب منظمة الهجرة الدولية في 

  ١٠١ نينوشويليشارع 

 جورجيا, فوتي, ٤٤٠٠

 +995 493 22 58 72: الهاتف

    MRCPoti@iom.intالبريد اإللكتروني:

 

 :كوتايسيمكتب منظمة الهجرة الدولية في 

  ٦٣ أكاكي تسيريتيليشارع 

 جورجيا, كوتايسي, ٤٦٠٠

 +995 431 24 44 43: الهاتف

     MCKutaisi@iom.int البريد اإللكتروني:

 

 :باتوميمكتب منظمة الهجرة الدولية في 

  ٦٣فارنافازالملك شارع 

 جورجيا, باتومي, ٦٠١٠

 +422995  8822  83: الهاتف

    MCBatumi@iom.int البريد اإللكتروني:

 

 

في مكاتب منظمة إجراؤها سيتم االختيار النهائي للمستفيدين من المساعدة على أساس المقابالت الفردية وجًها لوجه التي سيتم 

 الهجرة الدولية في جورجيا.

 

 شكرا الهتمامكم!

 منظمة الهجرة الدولية في جورجيا
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