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ለግብጽ ስደተኞች እና 
የጥገኝነት ፈላጊዎች 
አገልግሎት



ለአስቾካይ ኢና አደጋ
(ጾታዊ ጥቃት/
ለኢሰር ካዝ): 

የሲራ ሳዓት 
ካኡሁድ – ሃሙስ:ሃሙስ

የሲራ ሳዓት 
ካኡሁድ – ሃሙስ

ሲልክ ቁጥራቺን

ታላቁዋ ካኢሮ አለክሳንደሪያ ኢና ሳመን ጊዛት

አሌክሳንዳሪ & ሳመን ግዛት
ታላቁዋ ካኢሮ

ለፆታው ጥቃት ለማመልካት

ለክላላ እና መኪር

ለማህበራዊ መዲያ

ፈስቡክ  ጋፅ  ባእንግሊዘኛ  &  ሌላ ቁንቁዎች:
facebook.com/ RefugeesEgypt/

ዋና ድህረገፅ:

ለተወሰኑት ጥያቄ ለመጠየቅ: 

ሲልክ ቁጥራቺን

አማእል አድራሻቺን

የህፃንናት ጉዳይ እና እናሱን
ቺግር ለማመልካት

ለመቀባያ እና አዲስ ለመጡት. 

ፈስቡክ ባአረበኛ: 
facebook. com/RefugeesEgyptAR/

ደረገፅ



ክላላ  አገልግሎት

አስቾካይ ፆታዊ  እና የመደፋር  ጥቃት

መድስን ሳንስ ፊሮንትረስ

ሴቭ ዛ ቺልድራን

የህፃናት ክላላ  (ቤተሰብ እና አሳዳርይ ላልሌላቸው ህፃነት ግምገማ እና ልዩ ቱክራት ለምእሹ

አረባኝ
ትግርኛ:

ኦሮሞኛ & አምሐረኛ:
ሶማሊኛ:

ካርጣስ ግብፅ

ካሕሮ:
ዋትሳፕ:

ለአሥገድዶ መድፈር እና ፆታዊ ጥቃት: አሌክሳንደርዓ:

የህፃና  ጥባቃ / ደጎማ  እና ቤተሰብ ላልየላቸው እና 
ለተነጠሉት

ሰኞ  - አርብ :
8:00 Am - 3:30 PM

ኦሮምኛ ላይኖር ይቺላል, ግን እንዳ ትእዛዛቹ ሊቀርብላችሁ ይቺላል

የሕግ ምክር አገልግሎት እና ለRSD ኢንተርቪ የደውሉ

በታሰብ አልባ እና ለተነጠሉት ህፃናት አገልግሎት

አራበኛ, እንግሊዘኛ, ኦሮምኛ, አማርኛ , ሶማሊኛ: 

ሳንት አንዲረው ስደታኛ አገልግሎት

አራበኛ , እንግሊዘኛ, ትግርኛ :
አራብኛ , እንግሊዘኛ , ሶማሊኛ , አማርኛ :



አስቾካይ ሕግ ምክር እና ኢንተርቪው

24/7 ማስመር ካዕሮ እና
አሌክሳንደሪያ:

ኬር

አስቾካይ ፆታዊ  እና የመደፋር  ጥቃት

ካዕሮ:

አሌክሳንደሪያ: 

መሰረታዊ ፍላጎቶች አገልግሎቶች

ቅሬታዎች / ልዑካን / የይግባኝ ጥያቄዎች የገንዘብ እና የምግብ ድጋፍ

ቃርታስ ግብፅ

በየቀኑ ከዓርብ እና እሁድ በስተቀር ከቀኑ
8:30 AM - 3:30 PM

ዳሜታ

01102839635
/ 01102839648

ካሂሮ:

ዋትሳፕ:
WhatApp:

ሳኞ - ዓርብ:

አሌክሳንደሪያ: 01129880886 /01129880060/
01129880111 /01129880800
 / 01129880899 / 01288064703

እሑድ - ሐሙስ- : 9:00 AM - 4:00 PM

ኡሁድ -ሐሙስ:
10:00 AM - 6:00 PM

የተባበሩት ጠባቃዎች

አስቾካይ ሕግ ምክር እና ኢንተርቪው

Street 105, building 114, 3rd floor, flat 8, Hadayeq El-Maadi

ከኡሁድ -ሐሙስ: 9:00 AM - 5:00 PM

የስደተኞች መብት የግብፅ ፋውንዴሽን



ለአስቸኳይ የህክምና ጉዳዮች የጥሬ ገንዘብ
ድንገተኛ አደጋ እና ለህፃናት
መሰረታዊ ፍላጎቶች 

የግለሰብ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ

ኡሑድ - ሐሙስ: : 9:00 AM - 5:00 PM

ኡሑድ - ሐሙስ: : 9:00 AM - 5:00 PM

አይን ሻምስ:
ናስር ስትይ:
ሀራም:

አይን ሻምስ:
ናስር ስትይ:
ሀራም:

በያቃኑ ከአርብ እና
ቂዳሜ በስታቀር: 

የተወሰኑ ፍላጎቶች አገልግሎቶች እና የድንገተኛ ጊዜ ድጋፍ ያላቸው ሰዎች

ዋትሳፕ አሌክሳንደሪያ እና ደምአታ: 01118897564

ካሕሮ :

ዋትሳፕ: 
ሰኞ-አርብ:

አሌክሳንንደሪያ :

ደምአታ:

ፕስቲክ

ደህንነቱ የተጠበቀ መኖሪያ ቤት /
ድጋፍ በኪራይበ

Hotline:

የትምርት አገልግሎት

ኡሁድ -ሐሙስ: 
9:00 AM - 4:00 PM

ተረ ደስ ሆም ግብፅ

አዋቂ ተማሪዮች

የልጅነት ትምህርት

ሳንት አንዲረው ስደተኛ አገልግሎት



ካቶሊክ ረሊፍ ሰርቪስ

የትምርት ክፍያ:

ህንፃ 33 ,106 ማንገድ ሐዲካል ማአድ

የትምህርት ማጣቀሻዎች እና ጥያቄዎች:

የትምህርት ምክር:

ስላልቦና አገልግሎት

ኡሁድ -ሐሙስ: 

ካርጣስ ግብፅ

በያቃኑ ከአርብ እና ቂዳሜ በስታቀር:
8:30 AM - 3:30 PM

አሌክሳንደርአያ:

ዳሜታ:
የማህበረሰብ ማጎልበት

የስነ-ልቦና ማህበራዊ ምክር እና ምክር
አይን ሻምስ:
ናስር ስትይ:
ሀራም:

የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች:

የስነ-ልቦና-ማህበራዊ ድጋፍ እንቅስቃሴዎች
አይን ሻምስ:
ናስር ስትይ:
ሀራም:

ካእሮ እና ራመዳን 10:
ጊዛ:

6 ኦክቶበር :
የማህበረሰብ መሪዎችን መደገፍ

ኡሁድ -ሐሙስ:  9:00 AM - 4:00 PM

ኡሁድ - ሐሙስ : 9:00 AM - 4:00 PM

ኡሁድ - ሐሙስ : 9:00 AM - 4:00 PM

ኡሁድ - ሐሙስ : 9:00 AM - 4:00 PM

ኡሁድ - ሐሙስ : 9:00 AM - 4:00 PM

ኡሁድ - ሐሙስ : 9:00 AM - 4:00 PM

ቴረ ደስ ሆምስ ግንፅ



ፕስቲክ

Hotline

የሥልጠና ክፍለ-ጊዜዎች ዕድሜያቸው ከ 14-20
ለሆኑ ወንዶች (ዓመፅ የሌለበት አመለካከት /
የአእምሮ ጤና ግንዛቤ / ቡድን ግንባታ: 

መድስን ዱ ሞንዴ (MdM)

የአእምሮ ጤና ምክክር አራብኛ, እንግሊዘኛ, ኦሮምኛ, አማርኛ,
ትግርኛ ና ሶማሊኛ 

ናስር ስትይ: ሃጋና 7 ሰፈር 
ማአድ: ኮርኒሽ ኩርቢ 
ኦክቶበር :ሆሶርይ /6ኛው ሰፋር /ሸክ ዛአድ 
ጊዛ: ኦምራንያ /ምት ኦክቅባ /ገርባ አልመጣር
/ታልቢያ/ካፍር ናሳር

መድስን ሳንስ ፊሮንትረስ

የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች ስልክ ማስመር :

የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች/የስነ-ልቦና ድጋፍ /
የምክር ማዕከል / የማህበረሰብ ግንዛቤ እገዛ
መስመር: 

24/7 ማስመር ካዕሮ እና አሌክሳንደሪያ: 

የስነ-ልቦና-ማህበራዊ ድጋፍ ክፍለ-ጊዜዎች / የቡድን ሕክምና / የአዋርንስ ክፍለ-ጊዜዎች

ካዕሮ: 

አሌክሳንደሪያ: 

ኬር

Hotline:

የስነ-ልቦና ምክር እና የአእምሮ ጤና ግንዛቤ ክፍለ-ጊዜዎች

በ 12 የመጀመሪያ ደረጃ የጤና እንክብካቤ
ማዕከላት ይገኛል

ከኡሁድ -ሐሙስ:  9:00 AM - 5:00 PM



የመጀመሪያ ደረጃ የጤና እንክብካቤ ጥያቄዎች እና ቅሬታዎች

የሁለተኛ ደረጃ የጤና እንክብካቤ

ትልቁዋ ካዕሮ: አሌክሳንደሪያ እና ዳምአታ:

የጤና አገልግሎቶች

(የድንገተኛ ጊዜ የጤና እንክብካቤን ለማግኘት
በሆስፒታሎች ውስጥ የጤና ጥበቃ / ድጋፍ /
 24/7 ይገኛል): 

ፕስቲክ

ስዓትመስማር

መድስን ሳንስ ፍሮንትረስ

የጤና ክልኒክ: ስዓትመስማር:

ሴቭ ዛ ቺልድራን

ትልቁዋ ካዕሮ: 

ታላቁዋ ካዕሮ:

አሌክሳንደሪያ እና ዳምአታ:

አሌክሳንደሪያ:

ዳሚታ:

የጤና ግንዛቤ መልዕክቶች እና ጥያቄዎች

ከኡሁድ -ሐሙስ:  9:00 AM - 5:00 PM

ከኡሁድ -ሐሙስ:  9:00 AM - 5:00 PM

ከኡሁድ -ሐሙስ:  9:00 AM - 5:00 PM

አስቾካይ ቁጡር:



የመጀመሪያ ደረጃ የጤና እንክብካቤ እና ወርሃዊ የሕክምና ማዘዣ መድኃኒቶች

10 ጣላት ኖማን መንገድ, አልረመን,
አለክሰንደሪያ.
ሁሌ ከአርብ እና ቂዳሜ በስተቃር
8:30 AM - 3:30 PM

ህንፃ 21/81 አንደኛ መንደር, ፋርስት
ነይቦርሆድ ነክስት አልራስሂድ ማስግድ. 
ኡሁድ -ሐሙስ: 
8:30 AM - 3:30 PM

አስር አል እስላም መዲካል ሰርተር,
አል ታናው መንጋድ ዳፍራዊ ማስግድ ጎን 
ሰኞ: 
8:30 AM - 3:30 PM

ለአሥቾካይ ጾታ ማአከል ያደረገ ጥቃት

ኪሎ 21, ከአል አሳፍራ ሆስፒታል ጀርባ. 
ሰኞ -እሮብ:

ካርጣስ ግፕፅ

15 ሞሐመድ ዮሴፍ ሙሳ. 

ዋሳፕ:

ናስር ስትይ :
ሁሌ ከአርባ እና ቂዳሜ በስተቀር.:
8:30 AM - 3:30 PM

አሌክሳንደሪያ:

አልማም ሞሐመድ አብዶ መንገድ ኦፍ ቃናት
አልሱእዝ መንገድ 
ሰኞ:
8:30 AM - 3:30 PM
ማትሩህ

ረፉጊ አግይፕ

ታቃላይ ህክምና አገልግሎት የስነ ተዋልዶ ጤና / ቲቢ - የኤች አይ ቪ / ኤድስ ጉዳዮች

ለአስቾካይ ፆታን ምአከል ያደረገ ጥቃት

ቪላ 48/8 8ኛ መንገድ, 2ኛ አጎራባች 
ሁሌ ከአርብ እና ቂዳሜ በስታቀር:
8:30 AM - 3:30 PM

ዋሳፕ:
ገርዳን ስትይ: 8 አብዱልላጥፍ ቦልቲያ መንገድ,
ከፎር ሰስዚን ሆቴል ጀርባ.

ገርደን ስትይ እና ናስር ስትይ:

8:30 AM - 3:30 PM

ዳሚታ: 

አሰኞ -ሐሙስ:  9:00 AM - 4:00 PM

6 ኦክቶበር :
ዋሳፕ:

ዋሳፕ:

አጋሚ:
ዋሳፕ:

ማንሱራ:

ናስርይ ስትይ: ዛማሊክ



Hotline:

የኑሮ አገልግሎቶች

ከቶሊክ ሪሊፍ ሰርቪስ

የኑሮ ማጣቀሻዎች እና የክትትል ጥሪዎች

የሙያ ስልጠናዎች / የቅጥር ማመልከቻዎች

ሁሌ ከአርብ እና ቂዳሜ በስታቀር.:
8:30 AM - 3:30 PM

ካርታስ ግጵፅ

ሁሌ ከአርብ እና ቂዳሜ በስታቀር: 10:00 AM - 1:00 PM

አሌክሳንደሪያ :

ረፉግይ ግጵፅ

በኦል ሳንት አንድረው ቸርች,
ማርኦት ሆቴል ጀርባ, ዛማሊክ.

ከኡሁድ -ሐሙስ: 
9:00 AM - 4:00 PM

ዳሜታ:



አጋር የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች

የንፅህና ዕቃዎች አቅርቦት ለ ለአደጋ የተጋለጡ
ስደተኞች በኮቪድ-19

የመረጃ መስመሮች

ኢንተርናሺናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ምግሬሽን

ተጋላጭ ስደተኞችን ማጣራት

የታገዘ ፈቃደኛ ተመላሽ & እንደገና
የመዋሃድ በረራዎች

የሰፈራ ድጋፍ ማዕከል አገልግሎቶች

ሳንት አንዲረው ረፉጂ ሰርቪስ

አራበኛ, እንግሊዘኛ, ኦሮምኛ እና አምሐረኛ:
አረበኛ, እንግሊዘኛ እና ሶማሊኛ:
አራቢኛ, እንግሊዘኛ እና ትግርኛ:
ሁሉም ቁዋንቃ:

ሴቭ ዛ ቺልድራን
Hotline

ካርጣስ ግፕፅ



ለ UNHCR ግብፅ 2020 ለጋሽ ድጋፍ

Sidee ayaan usoo sheegi karaa Khiyaanada?
1-Adigoo u maraya xafiisyada UNHCRta

Soo geli cabashadaada baqshad xiran 
Kadibna ku rid baqshada sanduuqa 
la dhigay xafiiska UNHCRta

2- E-mail ahaan: 

arecafrd@unhcr.org
hqig00@unhcr.org

Dhammaan Adeegyada UNHCR waa Lacag La’aan

እናመሰግናለን

ለሁሉም ሀገሮች እና ድርጅቶች ለጀግኖች
አስተዋፅዖዎቻቸው 


