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کلینیک شهرداری: موناستریو 53-55، طبقه سوم ج-

15:00-08:00 ساعت

: یونانی زبان

تخصص: پرتونگاری، متخصص زنان و زایمان، متخصص تغذیه، متخصص بهداشت، متخصص قلب، پرستار، 

متخصص چشم )چشم پزشک(، متخصص اطفال

20

نظرات: گرفتن قرار مالقات برای خدمات پزشکی ضروری است

در موارد زیر ستاره ها برای توضیح تطابق بین شکل ها و مالحظات استفاده می شوند

مرکز روزانه بی خانمانها: موناستیریو 62

ساعت 15:00-08:00

زبان : یونانی

تماس:2310527938

درمانگاه شهری  ب -

ساعت: 15:00-08:00

: یونانی زبان

تخصص: متخصص زنان و زایمان، متخصص قلب، پرتونگاری، ماما، پرستار، میکروبشناسی، دندانپزشک، 

متخصص چشم، پزشک عمومی، پزشک متخصص اطفال، متخصص ریه، مشاور بهداشت، متخصص تغذیه و رژیم 

غذایی

تماس :

مالحظات: گرفتن قرار مالقات ضروری است 

93 موناستریو شماره - ا-: مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان

جمعه تا  :دوشنبه

ساعت:

و عربی  زبان : یونانی

تماس: 2313318646 / 2313318647

مالحظات: خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی و کمک های 

قانونی برای مهاجرین 

پشتیبانی اداری و اطالعات

را اضافه نمایید. تمام شماره تلفن ها یونانی هستند. برای تماس بین المللی پیش شماره +30

1. شهرداری تسالونیکی
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آ :اسپارتیس 6 پشتیبانی آموزشی

دوشنبه و جمعه

تا ۲۱:۰۰ ۱۴:۰۰ : ساعت

یونانی زبان

تماس: 

سال مالحظات: پشتیبانی آموزشی: حمایت بعد از مدرسه برای سنین 18-12

3 طبقه 10 بلوس :الکسندر مرکز مشاوره زنان

روز تمام ساعت

یونانی زبان

تماس:

مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان شهرداری کوردالیو 2
جمعه تا  :دوشنبه

ساعت:08:00-14:00

و عربی  زبان : یونانی

تماس: 2313318646 / 2313318647

مالحظات: خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی و کمک های

قانونی برای مهاجرین پناهندگان پشتیبانی اداری و اطالعات

خدمات پشتیبانی روانشناسی با میانجیگری  ترجمان یا تفسیر با خدمات اجتماعی

سازمان همبستگی  اکنون -3

تا ۱۷:۰۰،  ساعات : ۰۹۰:۰۰

یونانی -سورانی-کورمانجی-دری-پشتو اردو - ترکی- فرانسوی - انگلیسی- فارسی - زبان: عربی -

2310501040 / اطالعات تماس: 2310501030

طبقه چهارم پتولومئون  

مالحظات :   گرفتن قرار مالقات برای تمام خدمات ضروری است )۱(   ،ثبت نام در هر بخش الزم است

همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید را اضافه نمایید. تمام شماره تلفن ها یونانی هستند. برای تماس بین المللی پیش شماره +30

جمعه۰۹۰۰ـ۱۷:۰۰ تا ساعات: دوشنبه

تماس:2310555266/   2310555264

طبقه اول

یونانی -بنگالی-جرجیای-بلغاری-سورانی- اردو - ترکی-آلمانی- فرانسوی - انگلیسی -سپانیای- فارسی - زبان : عربی -

کورمانجی

برنامه حمایتی  در  بعد از مدرسه ساعت ۱۵:۰۰ـ۲۰:۰۰ در صورت ثبت نام . )*( )***( مالحظات: )*(

ساله. )**( قرار مالقات ضروری است. تا ۱۷ ریاضیات،علوم پایه،عربی،انگلیسی و یونانی دوره های ۶

4. BLUE REFUGEE CENTER / SOLIDARITY NOW

مرکز آبی پناهندگان/ سولیداریتی نو خط اطالعات عمومی

پراکسیس

تا ۱۷:۰۰، دوشنبه تا جمعه ۰۹:۰۰ ساعات :

زبان : عربی، انگلیسی، یونانی، فارسی، اردو

و آیو دیمیتریو آرکادیوپولئوس 1 طالعات تماس: 2310556145

)*( )سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه(، کمک حقوقی، روانپزشک )فقط چهارشنبه ها(، پزشک  مالحظات :  دندانپزشک

روز چهارشنبه در دسترس  اطفال )فقط چهارشنبه ها( با قرار قبلی.  پزشک عمومی، متخصص قلب، داروخانه )**(
پنجشنه-جمعه توسط یک تیم سیار ارائه می شود. مدرسه سیار  نیست. )***(

پراکسیس )مرکز رختشویی و استحمام(-

دوشنبه تا جمعه تا ۱۷:۰۰ ۱۰:۰۰ هرروزه ساعات: 

خیابان موناستیریو شماره 62 تماس : 2310527938

مالحظات :   با تعیین وقت قبلی. ساعات خاص تعیین شده برای فارسی زبان ها.
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یونوس دراغومی۵۹.بخش حفاظت از کودکان

ساعت:هرروز ۱۰:۰۰-۱۷:۰۰

زبان:عربی-اوردو-کیرمانجی-سورانی-فارسی-پشتو

واتساپ\وایبر ارتبات:۲۳۱۰۵۰۸۶۲۶.۶۹۰۸۰۷۰۴۹۰

نظرات:فعالیت در جاده ها یا خیابانها پشتیبانی روانشناسی \قانونی به بچه های زیری سن با سرپرست و بدونی 

سرپرست

خدمات اجتماعی پتولمیون ٬۳۵

۰۹:۰۰-۱۶:۰۰ هروز ساعت

۲۳۱۱۲۰۸۰۵۶ تماس

زبان:عربی-انگلیسی-یونانی-فارسی

حمایت راوانی اجتماعی مشاوره شغلی برای زیری سنها کمکهای مالی \ابزاری\

به باالی سن و زیری سن

صیم پراکسی بخش جمع اوری وتوزیح اشاء وینزیلوس ۷۰

ساعت:هرروز ۱۰:۰۰-۱۷۰۰

تماس:۲۳۱۵۵۰۴۳۰۱

اشیاء نظرات:کمک

کندرا نیون ا.سپارتیس ۹\پتوکمابون ۴۰

۹:۰۰-۲۰:۰۰ ساعت:هرروز

تماس:۲۳۱۰۲۲۷۳۱۱

زبان:عربی-انگلیسی-یونانی-فرسی

نظریات:پشتیبانی شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیری 

اسپارتی ۹\حمایت راوانی  سن آموزش شغلی برای فامیلها )۰۹:۰۰-۱۷:۰۰

اجتماعی ۰۹:۰۰-۲۰:۰۰

آرسیس

تا ۱۴:۰۰ ساعات : دوشنبه تا جمعه از ۱۰:۰۰

)  دسترسی با واتس اپ هم امکان پذیر است( . همچنین  6995356962 -- --اطالعات تماس: 2315530644

خیابان اورفانیدو شماره 5

زبانها: عربی، اردو، فارسی، ترکی

سرو می  تا ۱۴:۰۰ از ساعت ۱۲:۳۰ و ناهار  تا ۱۰:۳۰ از ساعت ۰۹:۰۰ مالحظات:  ثبت نام الزم است. صبحانه 

با وقت قبلی شود. خدمات رختشویی

مرکز خدمات روزانه آلکیونی -6

همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید را اضافه نمایید. تمام شماره تلفن ها یونانی هستند. برای تماس بین المللی پیش شماره +30

مرکز چند منظوره صلیب سرخ  -8

دوشنبه تا جمعه.   تا  9:00 ساعات: 

خیابان یونوس دراگومی و / /واتساپ و وایبر( )تماس: 

وامکاوا  شماره 1

زبانها :یونانی، انگلیسی، فرانسه، عربی، تلفونی ؛ کردی -پشتو-دری-روسی-سواخیلی-کینیارواندا-کیرودی

مالحظات :  کمک نقدی و خدمات اقامتی.  مددکاری، راهنمایی و حمایت برای ادغام، توزیع اطالعات، خدمات احیای 

روابط خانوادگی

یا  تا 20:00 دوشنبه تا جمعه ساعت 8:00 خط تماس اطالعات  حمایت صلیب سرخ: از

وایبر و واتساپ()

پزشکان جهانی -9

برای تمام پناهندگان، مهاجران و ساکنان محلی.   تا 16:30 ساعات:  9:00

: یونانی، انگلیسی، بلغاری و عربی زبان

- اطالعات تماس: 2310566641

خیابان پتولمیون ۲۹ شماره 

:  تخصص های مختلف پزشکی )از جمله پزشک عمومی، پزشک زنان و زایمان، روانپزشک، پزشک اطفال  مالحظات

و غیره( و حمایت روانی اجتماعی )روانشناس، مددکار اجتماعی( با قرار قبلی در دسترس می باشند.

دکتری روانی دوشنبه و جمعه؛ روانشناس سه شنبه چهارشنبه و پنج شنبه

کاریتاس یونان -10

دوشنبه تا جمعه.   تا 18:00 9:00 ساعات: 

زبان : یونانی، عربی، انگلیسی، فارسی، ترکی، فرانسه،آلمانی

خیابان پولی تخنیو شماره 31 تماس: 

با قرار قبلی مالحظات :  تمام فعالیت ها به جز )*(
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تسالونیکی

مسیر اتوبوس ها به زبان انگلیسی در 

:این آدرس ارائه شده

کنیداپلیکشن موبایل را میتوانید از دانلود

این نقشه به همراه محل چند ایستگاه مرکزی اتوبوس در 
:آدرس زیر هم موجود است

فونت آبی مراکز اجتماعی 

را مشخص می کند

http://oasth.gr/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1aVWaZjvGtz2gt-09bf1vd6ACW_A&amp;ll=40.62870432190621,22.95341247769568&amp;z=14


انجمن مسیحی مردان جوان -11

در تسالونیکی مرکزی، دوشنبه سیکیز  پنجشنبه ها در ساختمان  تا ۱۷:۰۰ ساعات : هر ساعت ۱۳:۰۰

برنامه آموزش خصوصی ) ا ووسموس  تا۱۷:۰۰ جمعه )*(  بعد از مدرسه از ۱۳:۰۰

/

ساله در ساختمان  تا 17 ریاضیات، علوم، کالسهای عربی، انگلیسی و یونانی برای افراد بین 6

اطالعات تماس: 

ساله: نقاشی ، ورزش و کاردستی، تئاتر، فعالیت های ورزشی.   تا ۱۶ مالحظات:   تعیین وقت قبلی الزامی است. کودکان ۶

برای بزرگساالن:    کالس های انگلیسی، آلمانی، موسیقی، پیانو، باقندگی، خیاطی

است. باز جمعه: تا شنبه سه ۱۳:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ساعات:

فرانسه انگلیسی، دری، فارسی، پنجابی، اردو، عربی، : زبان

خیابان کاساندرو، طبقه دوم ۳۷ شماره  250045 مالحظات / 2310

شورای پناهندگان یونان -12

ساعت:۱۵۰۰-۱۰:۰۰-روزی:دوشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

تماس:

زبان:عربی-یونانی-انگلیسی

نظرات:کالسها روزهای چهارشنبه-جمعه-شنبه-یکشنبه ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰

همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید را اضافه نمایید. تمام شماره تلفن ها یونانی هستند. برای تماس بین المللی پیش شماره +30

مرکز چند فرهنگی زنان ایریدا اینترولو  -14

شروع از ماه ژانویه 2018

ساعت کار: دوشنبه تا جمعه باز است. برای اطالع از ساعت کاری تماس بگیرید

1

زبان:عربی-انگلیسی-یونانی-فرسی-فرنسوی-آلمانی

طبقه اول  ونیزلو  اطالعات تماس: 

ساله و کوچک تر از آن  مالحظات: مرکز و برنامه های آن فقط برای زنان قابل دسترسی است. برای کودکان 12

همزمان با مادر/سرپرست آنها برنامه هایی ارائه می گردد  )بدون سرویس حمل و نقل(. از قبل تلفن یا ایمیل بزنید تا از 

برنامه فعالیتها مطلع شوید. نیازی به قرار قبلی نیست ولی ثبت نام ضروری است.

تا 18 ساعات: سه شنبه تا پنجشنبه 12

)نزدیک ایستگاه راه آهن(  تماس: خریستو پیپو 5

مالحظات: مکانی امن برای گذراندن روز، فرصتی برای حمام کردن، شستشو و خشک کردن لباس. توزیع ساندویچ، 

نوشیدنی . البسه

لباس محلی حفاظت شده برای بچه ها کالس های انگلیسی و خیاطی

مرکز رسیدگی به پناهندگان -15

مدرسه همبستگی اودیسی  -16

دوشنبه تا جمعه تا ۲۱:۳۰ ساعات: ۱۷:۰۰

خیابان اسوپو شماره 24 اطالعات تماس:  

برای تمام پناهندگان بزرگسال/ مهاجران بزرگسال و افراد محلی  مالحظات:    کالس های زبان یونانی ) سطح 

ساله تا ۱۷ بزرگسال و همچنین نوجوانان ۱۴
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تیم اطالع رسانی سیار -17

الی ۱۲:۳۰ دوشنبه تا جمعه 9:30 ساعت کار:  تیم سیار

زبانها: عربی، انگلیسی، فارسی، اردو، فرنسوی،ترکی

اطالعات تماس: 

نظرات: معلومات برای شرایط پناهندگی و پیوند خانواده

دوشنبه و چهارشنبه  تا 13:00 12:00 / هر روزه )*( تا 16:00 **()ساعات:  9:00

**()زبان: عربی، فارسی 

 :

اطالعات تماس: 

مالحظات : سالمت روحی و حمایت روانی اجتماعی برای مراکز اجتماعی، سرپناه ها، اردوگاه ها و 

افراد بی خانمان)*(/ مراقبت از خود، هنر درمانی گروهی، و یوگا برای زنان در مرکز اجتماعی 

)**( خیابان پولی تخنیو شماره 31 کاریتاس

وکالی خارج از کشور -19

در خیابان  تا 16:00 در خیابان اورفانیدو شماره 5/ چهارشنبه و پنجشنبه 12:00 تا 14:00 ساعات: سه شنبه 11:00

تا 19:30 دوشنبه تا جمعه 9:00 سیار آ/ تیم پتولومئون شماره 29

زبان: عربی، انگلیسی، فارسی، یونانی، اردو

اطالعات تماس: 

همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

ایسرا اید -18

درمنطقه سیندوس موجود است

ایکلیپس

ساعات: دوشنبه-جمعه ساعت:۱۲:۰۰-۱۹:۰۰

زبان: عربی-انگلیسی-اوردو-یونانی

ارطبات:

Eclipse_alkusuf@riseup.net/facebook.com/eclipsethessaloniki
نظرات: پشتیبانی از مهاجرین همجنسباز

را اضافه نمایید. تمام شماره تلفن ها یونانی هستند. برای تماس بین المللی پیش شماره +30

تا 16:30 ساعات:  دوشنبه تا جمعه 8:30

ای آ، سیتی هال، ساختمان ای، دفتر 26 خیابان و. گیورگیو 1 اطالعات تماس: 

مالحظات: کمک به بازگشت داوطلبانه و برنامه ادغام سازی

پایگاه اطالعاتی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

نسخه آنالین این جزوه 

اطالعات پناهندگان تسالونیکی ..........................

خدمات پناهندگی یونان 

داوطلب مجازی )صلیب سرخ و هالل احمر

سایت های مفید
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خدمات بهداشتی بیمارستانها ومرکز

نقشه آنالین

ساعته اضطراری در یک برنامه  کار 24

صبح  چرخشی بین بیمارستان ها از ساعت 8

آغاز می شود. غالبا بیمارستان های مختلف 

برای وظایف مختلف تخصص دارند.

برنامه روزانه شیفت کشیک بیمارستانها به زبان 

یونانی:

برنامه ماهانه شیفت کشیک بیمارستان:

عربی

فارسی

اطالعات در روند فرستادن برای  جزعیات

خدمات بهداشتی: 

انگلیسی

میان بر ها

شماره تماس کجا تماس بگرید چه وقت تماس بگرید

وایبر, واتساپ

۶۹۳۴۷۲۴۸۹۳
یونانی، انگلیسی،

فرانسوی، عربی، کردی، پشتو، دری، 

روسی، سواحیلی، کینواروندا، کرندی، ترکی

۲۱۰۵۱۴۰۴۴۰

صلیب سرخ یونان

جمعه دوشنبه 

شب ۸:۰۰ ۸:۰۰صبح 

کمک و اطالعات عمومی درمورد روند 

پناهندگی ؛ اجازه اقامت ؛ موارد قانونی و 

حقوقی ؛ مقررات ؛ خدمات سازمان های 

دیگر و ترجمه از طریق تلفن.
خط مستقیم اطالعات و پشتیبانی 

زبان های زیاد قابل دسترس()

۱۱۰۹
خطه اطالعات قاچاق انسان

اگر شما هستید یا کدام قربانی قاچاق انسان را 

می شناسید....

زنان-۱۵۹۰۰

کودکان-۱۱۰۷

دبیرخانه عمومی برای برابری جنسیتی

E.K.K.A

اگر شما یک زن یا کودک هستید

که خشونت خانگی را تجربه می کنید یا 

کسی را میشناسید که در این شرایط باشد

۲۱۰۵۲۳۰۰۴۳

صلیب سرخ یونان

جمعه دوشنبه -
بعدازظهر ۲:۳۰ ۸:۳۰صبح –

برای اعضای گمشده خانواده...

۱۰۵۶ سازمان لبخند کودکان
برای حمایت روحی و روانی برای کودکان و

نوجوانان

۱۰۱۸ سازمان کلیماکا
اگر شما؛ یا کسی را میشناسید که تمایالت خود 

کشی دارد....

۱۱۴۱۴ بخش مبارزه علیه خشونت نژاد پرستی پلیس –
اگر می خواهید یک حادثه نژادپرستانه را 

گزارش داده یا در مورد حقوق خود مطلع 

شوید.

؛ فارسی  عربی ؛کورمانجی؛ سورانی
۶۹۴۴۸۲۹۱۳۸

EASO
جمعه دوشنبه -

بعدازظهر صبح -۵:۰۰ ۹:۰۰

اطالعات در مورد پرگرام
جابجایی اتحادیه اروپا

۲۱۰۶۹۸۸۵۰۰ اداره پناهندگی ...اطالعات در مورد پناهندگی در یونان 

۲۱۰۳۳۰۰۱۷۰

؛ واتساپ وایبر

عربی ؛ فرانسوی ۶۹۴۴۵۱۴۴۴۱

و دیگر زبان ها ۶۹۴۰۷۱۶۰۹۹

خط راهنمایی کمک نقدی صلیب سرخ یونان
دوشنبه –جمعه

بعد از ظهر  ۳:۰۰ ۹:۰۰صبح –

اگر در مورد کارت اعتباری /کارت نقدی 

خود به کمک نیاز دارید، و یا مفقود شدن و

مشکل کارت خود را گزارش دهید...

۲۱۰۹۹۴۹۸۳۷
اتحادیه های ملی و یا مجتعمه از هر جمعیت

آدم های معلول 

روزهای دوشنبه-جمعه  ۸:۰۰-۱۶:۰۰

اگر شما معیوب یا معلول و یا سالها مریضی 

دارید و به کمک نیازمندید

۱۱۵۲۸

انگلسی-فرانسوی-برای درخواست های 

دیگر
diplasou@11528.gr

همرای شما دوشنبه-جمعه 

۱۰:۰۰-۱۹:۰۰
اگر شما همجنسباز هستید

عربی؛ کردی؛ فارسی؛ اردو؛ ترکی 
۲۳۱۰۵۵۲۶۶

مرکز پناهندگان آبی خط اطالعات برای شمال یونان..

شماره تلفن های مفید



حصولی از: گروه کاری شهری تسالونیک

گروه کاری ارتباطات تسالونیکی با جوامع

شماره های اضطراری رایگان

اطالعات ارائه شده ممکن است تغییر کند برای اطالعات بیشتر یا بازخورد لطفا با لیود تماس بگیرید

نقشه تسالونیکی اصالح شده توسط:
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