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الطابق الثالث. العيادة التابعة للبلدية: موناستيريو 55-53 ت-

ساعات الدوام: 15:00-08:00

اليونانية اللغات

ة صحة، قلبية،، تمريض، طب العيون، طب ، نسائية، اختصاص تغذية، مختص أشعة سينية  االختصاصات

األطفال، طب الرئة

2310509021 & 2310509012  ،2310509020 & 2310509053 لالتصال

تنويه: من الضروري حجز موعد للحصول على الخدمات الطبية
تستخدم النجوم في ما يلي للمطايقة بين الرموز والتعليقات

العيادة التابعة للبلدية: كارايسكاكي 4 تريانذريا ،ب-

ساعات الدوام: 15:00-08:00

اليونانية اللغات

، قابلة، تمريض، علم األحياء المجهري، طب األسنان، طب العيون، طب  نسائية، قلبية، أشعة سينية االختصاصات

حمية عام، طب أطفال، طب الرئة، إرشاد صحي، اختصاص تغذية 

لالتصال

تنويه: من الضروري حجز موعد

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف  جميع األرقام  يونانية

بلدية سالونيك

المركز اليومي للمشردين: موناستيريو 62 ث-

20:00-10:00 ساعات الدوام:

اليونانية اللغات

لالتصال

المهاجرين والالجئين‘‘ موناستيريو رقم 93 :‘‘مركز اندماج أ-

ساعات الدوام: من االثنين إلى الجمعة 16:00-08:00

اللغات: اليونانية والعربية

لالتصال:

تنويه: نقطة خدمات شاملة لتيسير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية، وتوفير الدعم النفسي االجتماعي، 
واالستشارات القانونية، والدعم اإلداري للمهاجرين والالجئين، واإلحاالت.
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دعم في التعليم: سبارتيس 6 ح-

الجمعة  االثنين  ساعات الدوام:

اليونانية اللغات

لالتصال

تنويه: دعم تعليمي: دعم لفترة ما بعد المدرسة لألعمار بين 18-12

الطابق الثالث مركز إسداء ودعم للنساء: اليكسندروبوليوس 10 ج-

ساعات الدوام: طوال اليوم

اليونانية اللغات

لالتصال

من االثنين إلى الجمعة  ساعات الدوام

اليونانية واإلنجليزية والعربية وغيرها من اللغات اللغات

وبيثاجورا، افيزموز تقاطع مافيلي  و  لالتصال

تنويه: نقطة خدمات شاملة لتيسير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية،  وتوفير الدعم اإلداري ودعم الوساطة 

والترجمة والدعم النفسي االجتماعي.

مركز اندماج المهاجرين والالجئين

وافيزموز بلدية كورديليو

التضامن اآلن

ساعات الدوام: 09:00-17:00، ترجمة فورية & مرافقة للدوائر العامة في بعض الحاالت الخاصة وبعد اتفاق

والسورانية. والكرمانجية اللغات: األوردية والبنغالي

، الطابق الرايع  بتوليميون 29 2310501040 / لالتصال: 2310501030

عند االلتحاق بالدروس. تنويه: حجز الموعد ضروري لجميع الخدمات. 

جميع الخدمات في هذه النشرة تقدم مجانا. في حال طلب منك احد المال مقابل هذه الخدمات . الرجاء االبالغ عن ذلك. إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف  جميع األرقام  يونانية

براكسيس 

، من االثنين للجمعة 17:00 ساعات الدوام: 09:00-

() آيو ذيميتريو  / آركاذيوبوليوس 1& لالتصال: 2310556145

فرنسي فارسي - يوناني  انجليزي  اللغات: عربي 

ة أسنان )الثالثاء، األربعاء والخميس(، مساعدة قانونية، طبيب نفسي )األربعاء فقط(، طبيب/ة أطفال  طبيب/ تنويه: 

األربعاء  المدرسة المتنقلة  ال تعمل يوم األربعاء. بعد موعد. طبيب عام، قلبية، صيدلية  )األربعاء فقط(-

الجمعة الخميس-

االثنين للجمعة  ساعات الدوام

الطابق األول  يوآني كوليتي  لالتصال

كرمانجي، سوراني، داري، باشتو عربي، فارسي، انجليزي، فرنسي، تركي، اوردو، يوناني اللغات

برنامج تعليمي في مادة الرياضيات،  بعد المدرسة  عند االلتحاق بالصفوف،  تنويه

سنة العلوم، دروس في اللغة العربية، اإلنجليزية واليونانية لألعمار التي تتراوح بين 

من الضروري حجز موعد

سوليداريتي ناو  مركز الالجئين األزرق
خط المعلومات العامة 

المركز النهاري للغسيل واالستحمام

من االثنين للجمعة ساعات الدوام: 10:00يوميا -17:00

) ( / موناستيريو 62 لالتصال: 2310527938

تنويه: بعد موعد؛ ساعات معينة لمتكلمي اللغة الفارسية
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والفارسية  والسورانية العربية واألوردية والباشتو والكرمانجية اللغات

واتس آبفايبرر للتواصل

التنشيط الجماعي واالجتماعي لألطفال المعرضين للخطر، توفير الدعم المادي والنفسي االجتماعي والقانوني وإدارة  تنويه

األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغير المنفصلين الحاالت من األطفال المقيمين بالشوارع 

يوميا  ساعات الدوام

للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية اللغات

الدعم التعليمي للقصر وتسجيل القصر بالمدارس واألنشطة الترفيهية للقصر وإسداء المشورة بشأن الوظائف للوالدين  تنويه

والخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي من  في سبارتيس 

ساعات الدوام

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية اللغات

للتواصل

تنويه: الدعم النفسي االجتماعي للكبار وإسداء المشورة بشأن الوظائف للكبار والدعم المادي للكبار والقصر

أرسيس

بتوليميون40، مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة \ أ. سبارتيس 9

ب. بتوليميون 35، الخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي

70، سين-براكسي ج. فينيزيلو

يوميا  ساعات الدوام

للتواصل

د. يونوس دراغومي 59.  قسم حماية الطفل

ساعات الدوام: من االثنين للجمعة 14:00-10:00

)واتساب( لالتصال: 2315530644 / اورفانيذو 5 // 6995356962

) (

تركي فارسي - اوردو  اللغات: عربي 

14:00-12:30 ، الغداء  من الساعة 10:30-09:00 دم الفطور  تنويه: التسجيل ضروري. يقُ

خدمات غسيل المالبس تحتاج إلى موعد

مركز آلكيوني اليومي

جميع الخدمات في هذه النشرة تقدم مجانا. في حال طلب منك احد المال مقابل هذه الخدمات . الرجاء االبالغ عن ذلك.

كاريتاس اليونان 

من االثنين للجمعة ساعات الدوام: 18:00-09:00

ألماني - فرنسي تركي  فارسي  انجليزي  عربي  اللغات: يوناني 

/ بوليتيخنيو 31 (لالتصال: 2316009947 (

تنويه: كل النشاطات تتطلب موعد ما عدا 

ساعات الدوام: من االثنين للجمعة، 16:30-09:00

)واتساب & فايبر( / 2310270914   /  يونوس ذراغومي  /لالتصال: 6971736250

&)  (  فامفاكا 1

روسي-سواحيلي- داري  باشتو  عربي، عبر الهاتف: كردي - فرنسي  انجليزي  اللغات: وجه لوجه: يوناني 

كيروندي. كينيارواندا-

المساعدة المالية وموقع تقديم الخدمات. خدمة اجتماعية فردية، توجيه & دعم لالندماج، إعطاء تنويه:

المعلومات، خدمة إعادة الروابط العائلية

للمعلومات والدعم: خط الصليب األحمر المباشر

)واتساب / فايبر( من االثنين للجمعة، 20:00-08:00 أو 6934724893 2105140440

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف  جميع األرقام  يونانية

لجميع الالجئين، المهاجرين والسكان المحليين  إلى 17:00 الجمعة من 9:00 ساعات الدوام: 09:00من االثنين 

عربي بلغاري - فرنسي  انجليزي  اللغات: يوناني 

/ بتوليميون 29  / لالتصال: 2310566641

تنويه: اختصاصات طبية متعددة )بما فيها طب عام، نسائية، طب نفسي، طب أطفال(، طبيب نفسي يوم االثنين والجمعة، 

وأخصائي نفسي يوم الثالثاء واألربعاء والخميس.

أطباء العالم

مركز الصليب األحمر المتعدد الوظائف
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سالونيكباصات 
خطوط الباصات متوفرة الكترونياً على

باالنجليزي

يمكن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول من هنا

هذه الخريطة التي تحتوي على بعض مواقف الباص 

الرئيسية يمكن ايجادها في

بلدية سالونيك

()93موناستيريو رقم 

، ترياندريا 4كارايسكاكي : العيادة التابعة للبلدية

(  )

55-53موناستيريو : العيادة التابعة للبلدية

62موناستيريو : المركز اليومي للمشردين

10اليكساندروبوليوس : مركز إسداء المشورة للنساء

(  )

6سبارتيس : الدعم التعليمي

6مافيلي تقاطع وافيزموزبلدية كورديليو 

افيزموزوبيثاجورا، 

بتوليميون (: )سوليداريتي ناو 

()، الطابق الرابع 29

ي يوآني كوليتسوليداريتي ناو / مركز الالجئين األزرق 

()، الطابق األول 25

آيو ذيميتريو & 1براكسيس أركاذيوبوليوس 

()

5اورفانيذو مركز آلكيوني اليومي 

آرسيس

، مركز دعم الشباب 40بتوليميون \9سبارتيس 

والمدرسة المتنقلة 

، الخدمات االجتماعية والدعم النفسي 35بتوليميون 

االجتماعي

براكسي-، سين70فينيزيلو 

قسم حماية الطفل.  59يونوس دراغومي 

يونوسمركز الصليب األحمر متعدد الوظائف ( )

()1فامفاكا & ذراغومي 

29بتوليميون العالمأطباء 

31بوليتيخنيو اليونانكاريتاس 

56625، سيكييس، 49ايفرو / مبنى سالونيك 

()

الطابق الثاني ،37المركز اليوناني لالجئين كاساندرو 

(

.  جمعية الصداقة اليونانية العربية

14أوليمبو 

مركز النساء المتعددات -

، الطابق األول59الثقافات فينيزيلو 

)5مركز العناية بالالجئين خريستو بيبسو 

)

24مدرسة التضامن ايسوبو وذيسياس 

الفريق المتنقل للمعلومات فريق متنقل

، مقابل سندس 17أنديا باباندريو 

29بتوليميون 

5اورفانيذو 

مبنى البلدية، ،فاسيليوس يورغيو 26مكتب 

،مبنى 

الخط األزرق يدل على 

المراكز االجتماعية



مركز سالونيك، شارع نيكوالو، ميدان واي أم سي أيه، من االثنين إلى الجمعة 13:00- بناية سالونيك، ساعات الدوام:

17:00

لالتصال: 2316001000

رياضة وأشغال  سنة: تلوين،أنشطة ترفيهية، تنويه: من الضروري حجز موعد. لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16-6

يدوية، مسرح، نشاطات رياضية. للبالغين: دورات اللغة االنجليزية، ألمانية، حياكة وخياطة، أنشطة ثقافية وغيرها من األعمال 

التعليمية.

مفتوحة أبواب للجمعة: الثالثاء من 13:00-10:00 الدوام: ساعات

فرنسي - انجليزي داري فارسي بانجابي اوردو عربي اللغات:

37 كاساندرو / 2310250045 / الثاني()لالتصال: الطابق

المجلس اليوناني لالجئين  

إلى 15:00. ساعات الدوام: االثنين، الثالثاء، الخميس من 10:00

/14 للتواصل: 6995794379/أوليمبو

اللغات: العربية، اليونانية، اإلنجليزية

إلى 20:00 تنويه: تعقد الدروس أيام األربعاء، الجمعة، السبت، األحد من 17:00

جمعية الصداقة اليونانية العربية

جميع الخدمات في هذه النشرة تقدم مجانا. في حال طلب منك احد المال مقابل هذه الخدمات . الرجاء االبالغ عن ذلك.

ساعات الدوام: من االثنين للجمعة، 21:30-17:00

) ( / ايسوبو 24 لالتصال: 

( لجميع الالجئين البالغين / المهاجرين والسكان المحليين والمراهقين الذين تتراوح  دورات اللغة اليونانية )مرحلة  تنويه:

سنة. أعمارهم بين 17-14

يبدأ التسجيل في سبتمبر/أيلول 2018.

إلى 17:00 ساعات الدوام: من االثنين للجمعة: من 11:00

ألماني فرنسي - فارسي  يوناني  انجليزي  اللغات: عربي -

الطابق األول / فينيزيلو 59 / لالتصال: 2311296392

) (

سنة وما دون  تنويه: المركز والبرامج متاحة للنساء فقط. ٌتقام النشاطات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12

مع   أمهاتهم بنفس الوقت )ترك األطفال ممنوع(. اتصلي أو ابعثي بريد الكتروني مسبقاً لمعرفة جدول النشاطات.  

ال حاجة لموعد ولكن التسجيل ضروري.

مركز العناية بالالجئين

حتى 18:00 ساعات الدوام: الثالثاء والخميس 12:00

( جانب محطة القطار ( / خريستو بيبسو 5 لالتصال: 

و غسيل وتنشيف المالبس. توزيع السندويشات و المرطبات  تنويه: مكان آمن لقضاء اليوم، إمكانية االستحمام

يوجد مساحة مراعية الحتياجات األطفال، وأعمال الخياطة، وتعلم اإلنجليزية. والمالبس.

مدرسة التضامن اوذيسياس

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف  جميع األرقام  يونانية

مركزالنساء متعددات الثقافات
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الفريق المتنقل للمعلومات

، من االثنين للجمعة الفريق المتنقل  ساعات الدوام

تركي فرنسي  اوردو فارسي  انجليزي  عربي  اللغات

لالتصال

توفير المعلومات وإسداء المشورة حول إجراءات لم الشمل واللجوء تنويه

الخميس  من االثنين إلى الجمعة  ساعات الدوام

اليونانية الفرنسية  الفارسية  العربية  اللغات

سندس مقابل ، باباندريو أنديا للتواصل

ورش عمل وندوات للغة اليونانية واإلنجليزية، وأنشطة مهنية ودعم بناء السيرة الذاتية من خالل تحديد موعد تنويه

توفر العالج بالفن لألمهات توفر أنشطة الدعم النفسي االجتماعي أيام االثنين والثالثاء والجمعة باللغة العربية فقط

توفر ورش عمل في تكنولوجيا المعلومات أيام االثنين الساعة  العربية فقط باللغى العزباء المقيمين في ملجأ فيلوكسينيا

بالعربية فقط

متاح في سندس  

للجمعة االثنين من المتنقل الفريق اورفانيذو في الثالثاء الدوام ساعات

اوردو يوناني فارسي انجليزي عربي اللغات

لالتصال

آب  يمكنك تحديد موعد مع الفريق المتنقل عبر الواتس تنويه

جميع الخدمات في هذه النشرة تقدم مجانا. في حال طلب منك احد المال مقابل هذه الخدمات . الرجاء االبالغ عن ذلك. إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف  جميع األرقام  يونانية

منصة معلومات ال 

نسخة الكترونية من هذا الكتيب 

دليل الالجئ

دائرة اللجوء اليونانية 

الصليب األحمر والهالل األحمر  االمتطوع االفتراضي 

مواقع الكترونية مفيدة

ساعات الدوام: من االثنين للجمعة، 16:30-08:30

، مكتب 26) ،( مبنى البلدية، مبنى  / فاسيليوس يورغيو 5 لالتصال: 2313317349

تنويه: مشروع المساعدة في العودة الطوعية وإعادة االندماج.

إكليبس

االثنين إلى الجمعة  ساعات الدوام

العربية واإلنجليزية واألردية واليونانية اللغات

للتواصل

دعم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايروا الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأحرار الجنس تنويه

2018 يونيو العدد الثالث –



مراكز صحة مشافي 

خريطة على االنترنت

ساعة  جدول الطوارئ للمشافي المناوبة لمدة 

عادة تناوب مشافي  صباح اً ابتداءاً من الساعة 

مختلفة الختصاصات مختلفة

الجدول اليومي باللغة اإلنجليزية للمشافي 

المناوبة

الجدول الشهري للمشافي المناوبة

•

•

•

اللغة العربية

باللغة الفارسية

بالغة التركية

معلومات مفصلة عن كيفية اتباع احاالت 

الخدمات الصحية

باللغة اإلنجليزية

إرشادات مختصرة

متى عليك االتصال بمن تتصل رقم الهاتف

لألسئلة العامة والمساعدة في إجراءات اللجوء، 

وتصريح اإلقامة، والقضايا القانونية والحقوق

والمستحقات، ... والترجمة الفورية عبر الهاتف

الصليب األحمر اليوناني

االثنين-الجمعة

20:00-08:00

210 514 0440

6934724893 فايبر/ واتساب:

يوناني، انجليزي، فرنسي، عربي، كردي،

بشتو، داري، روسي، سواحلي، 

كينيارواندا، كيروندي، تركي

إذا كنت ضحية أو تعرف شخصاً وقع ضحية 

االتجار بالبشر...

خط المعلومات لالتجار 

بالبشر
1109 (متعدد اللغات)

إذا كنت امرأة / طفل تعاني من العنف المنزلي أو 
تعرفون شخصاً يعاني...

السكرتارية العامة 

للمساواة بين الجنسين

E.K.K.A

نساء- 15900

أطفال– 1107

ألعضاء العائلة المفقودين...

الصليب األحمر اليوناني

االثنين-الجمعة

14:30-08:30

210 52 300 43

و  للدعم النفسي لألطفال والمراهقين

الكبار

E.K.K.A
ابتسامة الطفل

197 الكبار -

1056 - المراهقين

إذا كنت تفكر في إنهاء حياتك أو تعرف أحداً 
...يفكر بذلك  ) klimaka( كليماكا 1018

إذا كنت ترغب باإلبالغ عن حادث عنصري 
أو ترغب في التعرف على حقوقك

قسم شرطة مكافحة

العنصرية
11414

معلومات عن برنامج إعادة التوطين لالتحاد 

االوروبي

EASO

االثنين-الجمعة
17:00-09:00

694 482 9138
عربي، كورمانجي، سوراني، 

فارسي

معلومات عن اللجوء في اليونان... مكتب اللجوء اليوناني 210 69 885 00

إذا كنت تحتاج للمساعدة بخصوص بطاقتك النقدية، 

إبالغ فقدان البطاقة أو مواجهة مشكلة...

خط المساعدة المالية  IFRC
المباشر في اليونان

15:00-09:00 االثنين-الجمعة

210 33 001 70

فايبر & واتساب

عربي وفرنسي  6944514441

لغات أخرى  6940716099

إذا كنت ُتعرف نفسك كمثلية، مثلي الجنس أو 
مزدوج الميل الجنسي أو مغاير الهوية الجنسانية أو 

ثنائي الجنس وتحتاج إلى دعم...

منظمة نحن بجانبك

االثنين-الجمعة
19:00 - 10:00

انجليزي، فرنسي + وغيرها حسب طلبكم 
في هذا االيميل

إذا كنت تعاني من إعاقة أو مرض مزمن وتحتاج 

إلى دعم..

NCDP
االثنين-الجمعة
16:00 - 08:00

210 9949837

خط المعلومات العامة لشمال اليونان مركز الالجئين األزرق
2310 555266

عربي، كردي، فارسي، تركي، اوردو

مفيدة أرقام هواتف



يونيو العدد الثالث 

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على المعلومات الُمقدمة قابلة للتغيير

أو

هذا الُمنتج من

فريق العمل المدني في ثيسالونيكي

أرقام الطوارئ المجانية

اإلسعاف اإلطفائية الشرطة
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