
تھیسالونیکی کے شہری عالقے میں 
مفت خدمات

:ترمیم شدہ اشاعت  تھیسالونیکی
2019مۂی  4شمارہ 

موجودہ معلومات تبدیل ہو سکتی ہیں  مزید معلومات یا تبصروں کیلئے   
ا -:براہء مہربانی رابطہ کریں  

:ايک مصنوعات 
تھيسالونيکی ميں شہری کام کرنے والے گروپ

کےنمبرز ہنگامی صورت حال  

ایمبولینس فا ئر پریگیڈ پولیس

2019( مۂی)–4شمارہ 

goo.gl/WTXSTn
مفید معلومات

اورسیاسی پناہ گزینوں، کیلۂے مہاجرین



ہسپتال  اور مراکز صحت

Online نقشہ: goo.gl/Z2MFj7

گھنٹے 24حاضر ڈيوٹی ہسپتال  
بجے  8کھلے رہتے ہيں اور  شفٹيں 

ی قبل از دوپہر مسلسل تبديل ہوت
ہيں،ہر مخصوص شعبے کيلئے 

دوسرا  ہسپتال کھال  ہوتا ہے 
کيلئے يونانی زبان ميں ہسپتال

روزانہ پروگرام

:کيلئے ماہانا پروگرام ہسپتال
 :عربی ميں•
 :فارسی ميں•
ترکی ميں •
اردو ميں •
سورج ميں •

صحت ميں حوالگی کے  محکمہ 
مات عمل کے   متعلق تفصيلی معلو

goo.gl/aWukEF :( انگريزی ميں)

مختصر ہدایات

منزلتيسری 55-53موناس تيريو:بلدیاتی کلینک
15:00ـ 08:00:  کاروقاتا

يونانی زبان: زبانيں 
ايکسرے، نسائی ماہر،غذائيت ، پسند صحت، ماہرکارڈيولوجسٹنرس، : شعبہ جات 

ماہراطفال ، پلمونولوجسٹ(آنکھ کا ڈکٹر)اوتھتھولوجسٹ
2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053: ابطہ 

صحت کی خدمات  کيلئے پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے : تبصرے 

.bترياندريا4کارائسکاکی         :بلدیاتی کلینک ،
15:00–08:00: کاروقاتا

يونانی زبان : زبانيں 
لب ، ماہر تشخيص ايکسرے ، ماہِر اَمراِض نِسواں ، ماہِر غذائيت ، مشير صحت ، ماہِر امراِض قَ : شعبہ جات 
، ماہِر امراِض اطفال  ، پھيپھڑوں کا ڈاکٹر ،۔نرس ، ماہر امراض چشم/کمپوڈر

509020 2310 & 509053 2310: رابطہ 
پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے: تبصرے 

بلدیہ ت ھیسالونیکی. 1

.dبے گھر افراد کا یومیہ مرکز
62موناس تیریو 

20:00-10:00: کاروقاتاا 
زبانيونانی :زبانيں 

2310527938ابطہ

.aKEM پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے انضمام کا مرکز“ –
 93Bموناس تيريو

- 8:3014:00جمعہ    –سوموار : کاروقاتا
مطالبے پر-کرمانجی  –سورانی -فارسی–عربی اور يونانی : ز بانيں
2313318646 ,2313318647 ,2313318623:   رابطہ

اتی مدد، نفسي. کی سہولياتايک سٹاپ کی دکان کی خدمات اور سماجی خدمات اور سماجی فوائد تک رسائی : تبصرے
قانونی مشاورت، تارکين وطن اور پناہ گزينوں کے لئے انتظامی مدد، سماجی خدمات تک رسائی، حوالہ جات

e اوساندروآوپولي کی مشاورت ایکسنڈرخواتین
منزل ، تیسری 10

پورا دن: اوقات کار 
يونانی زبان :زبانيں  
SOS  528984 2310: رابطہ  15900

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

کب کال کرنی ےہ  کہاں کال کرنی ےہ ٹیلیفون 

پناہ کے عمل ميں عام معلومات اور مدد ،رہائشی اجازت 
ی فوائد، ديگر تنظيموں ک/نامہ،قانونی مسائل اور حقوق

ـخدمات اور ٹيلی فون کے ذريعے ترجمانی کيلئےـ
برائے معلومات و  معاونتہنگامی الئن  

يونانی ريڈ کراس
پير  تا  منگل

سے                8:00
بجے 20:00

210 514 0440Viber/WhatsApp: 
6934724893

ردش، يونانی، انگريزی، فرانسيسی، عربی، ک
ڈا، پشتو، دری، روسی، سواہيلی، کينياروان

کيروندی، ترکش

انی اگر تم انسانی سمگلنگ کا شکار ہو يا انس
وسمگلينگ کا شکار ہونے والے کو جانتے ہ

انسانی سمگلنگ کيلئے
معلوماتی الئن (کئی زبانوں ميں دستياب ہے)1109

ر بچہ ہيں اور  آپ  گھريلو تشدد سے گز/اگر آپ عورت
يا  آپ کو کسی اور کا علم ہے جس کی ہيں رہے 

صورت حال  ايسی ہے

ے جنرل سيکريٹريٹ برائ
(  ايکا/ )صنفی مساوات  
Ε.Κ.Κ.Α.

15900–خواتين 

1107–بچے      

…اگر آپ نے اپنے خاندان کا رکن کھو ديا ہے
يونانی ريڈکراس  

–8:30جمعہ  –سوموار 
14:30

210 52 300 43

د بچوں   اور نوعمروں کيلئے نفسياتی مد
…کيلئے

E.K.K.A./

بچے کی مسکراہٹ

بڑوں کے لۓ–197

بچوں کے لۓ-1056

ندزجواپنیہيںجانتےكوكسیآپاگريا,آپاگر
.ہورہی/رہاسوچکیلينےگی (کليماکيا)پيمانے 1018

رنا آپ ايک نسل پرستی کے واقعے کا ذکر کاگر
ہيںے چاہتہيں يا اپنے حقوق کيلئے معلومات چاہتے 

شدد نسل پرستی کے ت–پوليس 
کے  سامنے کيلئے شعبہ 11414

بارے يورپی يونين  کے دوبارہ  آباد کاری پروگرام کے
...ميں معلومات 

EASO جمعہ  –سوموار 
9:00–17:00

694 482 9138
عربی،کرماجی،سورانی،فارسی

يونان ميں پناہ  کيلئے معلومات پناہ کا ادارہ 210 69 88500

رت اگر آپ کو اپنے کيش کارڈ کے ساتھ مدد کی ضرو
ئلہ يا مس/ ہے، کھوئے گئے کارڈ کی رپورٹ کريں اور 

ہو

يونان کيش االئنس ہاٹ الئن
15:00-09:00: جمع-پير 

2103300170
وائبر اور وٹس ايب

6944514441عربی اور فرانسيسی 
6940716099ديگر زبانيں 

جنس پرست، ابيلنگی ، کو،ہم اگر آپ اپنے آپ 
(  مدد)اور معاونت سمجھتے ہےانٹرسيکسٹرانسگينڈر ، 

کی ضرورت سمجھتے ہيں

ڈپال سو
:جمعہ –سوموار 
10:00-19:00

11528
کی ديگر ای ميل+ انگريزی، فرانسيسی 

درخواست پر ۔
diplasou@11528.gr

اگر آپ  کو معذوری يا دائمی بيماری ہے اور معاونت 
کی ضرورت سمجھتے ہيں( مدد)

NCDP
: جمعہ -سوموار 

8:00-16:00
2109949837: رابطہ 

ی يونانشمالعام معلومات کی الئن   BlueRefugeeCenter
عربی ،ُکردی 2310555266

،فارسی،ترکش،ارددو

ٹیلیفون  نمبرزمفید    

النڈری 

طبیخانہ

بچوں کیلئے 
جگہ

سماجی 
دواخانہ 

کھانا

ناشتہ سماجی 
خدمات

ہلپ الئن

تفریحی 
سرگرمیاں

بچوں کا 
تحفظ

اداروں میں 
حوالگی

ثقافتی 
سرگرمیاں

تعلیم نا 
بالغاں

ترجمانی

غسل خانہ

بیت ا لخال

ما ہر 
داندان

نفسیاتی 
معاونت

تولیدی/ جنس ی

صحت 
/نفسیاتی
سماجی

قانونی معاونت

رضاکارانہ 
واپس ی

معلومات

کمپیوٹر

مشاور   برائے
روزگار

(  كا چھاتی
ی دودھ اپالنے ک

معاونت

سماجی معاونت 
برائے خواتین

اداروں کی فہرست

کپڑوں کی
تقسیم

تعلیم 
بالغاں

مالی امداد

LGBTQI
حمايت

معذور افراد
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17:00ـ 9:00جمعہ –سوموار :  اوقات کار 
پہلی منزل25Dلوانی کوليتی /  2310555264 / 2310555266: رابطہ 
شتو پ-داري-سورانی-کرمانجی-يونانی-اردو–ترکش -فرانسيسی-انگريزی-فارسی-عربی:زبانيں 

، حساب ( 15:0020:00سکول کے بعد (٭٭٭)پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے ( ٭):  تبصرے 
سال  کی عمروں  کيلئے فراہم کيے 17-6انگريزی اور  يونانی زبان  کے معاون پروگرام  کے اسباق ، 

ہيں۔جاتے 

التضامن اآلن

17:00-9:00:  اوقات کار   
دو، عربی ، فارسی، دری، جارجيا، بلغاريہ، ہسپانوی، فرانسيسی، جرمن، ار: زبانييں  

کرمانجی، سورانی
چوتھی منزل،29Aپولے مے اون 2310501030/2310501040ٹيلی فون  : رابطہ 

ہےتمام خدمات کيلئے  مالقات کا ٹائم لينا  ضروری :  تبصرے 

بجے14:00-10:00جمعہ–سوموار:کاراوقات
2315530644فونٹيلی:رابطہ / 6995356962(whats Appبھی)info@daycenter-emt.gr/5اورفانيدو
ترکش–فارسی–اردو–عربی:زبانيں

–12:30)*(کھاناکادوپہربجےاور10:30–09:15(٭٭)ناشتہ..ہےالزمیاندراج:تبصرے
6-0خدماتپرتقرریکیبچپنابتداۂیليناہےکاٹاۂمکےليےمالقاتخدماتہےجاتاديابجے14:00

۔14:00-11:00ہرجمعۂبہنبھاۂیکےاوران

میتاذراسي  

ناومي  

17:00–15:00سوموار تا جمعۂ،  :اوقات کار
Alex. Papanastasiou\2310501151:     رابطۂ  13

زينوں، اورسياسی پناہ گ\مہاجرين \پناہندگان \يونانی ذبان کاکورس تبصرے   
بچوں، )شرواتی، بنيادی اور اعلی درجے )کيلۂے مختلف سطح پر 
کے گروپ کيلۂے(نوجوانوں،اوربالغ عمر

کالس ميں داخلے کيلۓ تقرری ضروری ہے

17:00–09:00سوموار تا جمعۂ، :اوقات کار
29A\2311243415پتولےمےاون:    رابطۂ 

سیات سماجی مدد،ماہر نف. ٹیکسٹائل کی پیداوار. سالئی کالسیںتبصرے   
معاونت اورہنگامی امداد

17:00–09:00۔ سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
انگريزی، فاسی, يونانی, عربی:    زبانيں 
Stratigou: رابطۂ  Mprantouna 5 / info@elpidahome.org / 6943685855 / 

6943685856
ی ديکھ نفسياتی معاونت، انفرادی اور گروپ کے سيشن،  عوامی صحت کتبصرے   

خدمات، بھال کے نظام تک رسائی کے ساتھ تعاون، ٹيلی فون کے ذريعہ ترجمہ کی
بکنگ کی تقرريوں ميں مدد، قانونی نمائندگی اور مشاورت

18:00-12:00منگل  اور بدھ  :  کاروقات
(نزد ريلوے سٹيشن)،5پيپسو خرستو  2310541022/ٹيلی فون  : رابطہ

دھو  اپنا  دن  گزارنے کيلئے ايک محفوظ  جگہ، جہاں پر  آپ غسل، اپنے کپڑے: تبصرے 
ہيں،بچوں اور خشک کرسکتی ہيں ۔اس جگہ ميں سينڈوچ ، مشروب اور کپڑے تقسيم  کيے جاتے

کے لۓ دوستانہ جگہ،سالئی اور انگريزی کالسس 

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

-h 55-53جسمانی معذوری والے افرادکیلۓ نقل وحرکت موناس تیرییو

14:00–08:00جمعۂ –سوموار :اوقات کار
يونانی:    زبانيں 
2310509038&2310509013:     رابطۂ 

سروس کا استعمال . 22:00–14:00اور14:00–06:00: دو تبديليوں پرتبصرے  
يورو کی پيشہ ورانہ مقاصد کے لئے 0،30کرتے ہوئے افراد کو تعليمی مقاصد کے لئے 

يورو کی ساالنہ فيس 15باقاعدہ استعماالت . يورو کی عالمتی قيمت ادا کی جاتی ہے0،60
.ضرورت ہےپہلے تک بکنگ کی گھنٹوں24نقل و حمل سے . ادا کرتی ہيں

- g وترابيزوندوس8كسينوبولو مركز الترفیه الخاص(Ksenopoulou 8 & Τrapezountos)
14:00–08:00جمعۂ –سوموار  :اوقات کار

يونانی:    زبانيں 
2310509013&2310819515:     رابطۂ 

کوئی تعبير دستياب نہيں ہے. بالغوں کے لئے تعليمی اور ثقافتی پروگرامتبصرے   

6Aتعلیمی معاونت  سپارٹیس . جی
21:00-14:00جمعہ -پير : اوقات کار

يونانی: زبانيں
2310509013يا 2310848734: رابطہ

کے ليے اسکول سپورٹ کے بعد 18-12عمر : تعليمی معاونت: تبصرے

جمعہ-پير12.30-10.30جمعہ، ہاٹ الئن -پير 5.00-9.30: وقت
عربی، انگريزی، اردو، فرانسيسی، کورمانجی: زبانيں

facebook.com/mobileinfoteam 6955388283 : رابطہ
پناہ کے طريقہ کار اور خاندان کے حصول کے ساتھ انفرادی حمايت: تبصرے

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

بالفٹ 

اسٹيڈيم

https://tinyurl.com/y4ltuk6r: تفصيلی پروگرام5:309:30جمعہ -سوموار : گھنٹے
انگلش -يونانی -فرانسيسی -فارسی -عربی : زبانيں
، 6941678675، 2310796019/ ، ٹی آئی آئی سے، سندوس17اينڈريا پاپاندريو : رابطہ

6973502573 /https://www.facebook.com/sindoscc
تياری ، سی وی کی. انگريزی اور يونانی زبان سيکھنے کے لئے کالس اور سيمينار: پروگرام

بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ سيشن والدين (. 5-0)ابتدائی بچپن کی ترقی . ادارے کی طرف سے
کے لئے سالئی ادارے

ےہمیں دستیاب سندوس 

معلومات

08:0014:00جمعرات  _ سوموار :  قات کار   و
يونانی، انگريزی، عربی اور ديگر : زبانيں  
str،Evosmosاور پتيگورا 6مولی \2310558506اور 2310558505: رابطہ 

تظامی سہو ليات انکی رسائی تک خدمات اور سماجی خدمات سماجی فوائد( سٹاپ کی دکان ) : تبصرے 
مدد ، مداخلت اور تفسير، نفسياتی معاونت

کے مرکز تارکین  کے انضمام  وطن اور پناہ گزینوں 
اوزیزممیونسپلٹی کیڈریلیو اور 

20:00–08:00۔  سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
,  يونانی:    زبانيں 
Str. Sarafi:رابطۂ  & Michail 12313313151 ,2313329525 ,2313502226 ,2313300206

کے مخصوص يونانی مطالعہ کے سرٹيفيکيشن اور تاريخ اور ثقافت. ملٹيول شام کی کالسيںتبصرے   
حالت . ہيںحصے پر امتحانات کی تياری جو يونانی شہريت حاصل کرنے کے لئے انٹرويو کرنے جا رہے

ونسپلٹیسائکيس مي-ستمبر کو پيش کردہ درخواستيں نياپولی کے رہائشی درخواست دہندہ کے لئے 

۔ پناہ گزین ٹرومۂ ابتداۂی
ہوممزٹیری دیذ 

2310888895info@refugeetrauma.org:   رابطۂ  \ melina.spathari@tdh.ch \
6972070223

ام پر، مختلف مق( مثال ۔ سينما)پروجيکٹ پرمبنی سيکھنے کی سرگرمياں:  تبصرے 
ےکاتسانيوں اسٹيڈيم، اگيو ڈيمٹيريو، تھيسالونيکی، يونان فٹ بال سب کيلۂ

.

إكلیبس

پير سے جمعرات: وقات کار 
عربی، انگريزی، اردو، يونانی: زبانيں
/ eclipse_alkusuf@riseup.net: رابطہ 6982356813 

facebook.com/eclipsethessaloniki /
کے لۓ سپورٹ +LGBTIاور QUEER REFUGEES: تبصرے

سئکیس میونسپلٹی يونانی کال سيسنیاپولی نیاپولی 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 



17:00ـ 9:00جمعہ –سوموار :  اوقات کار 
پہلی منزل25Dلوانی کوليتی /  2310555264 / 2310555266: رابطہ 
شتو پ-داري-سورانی-کرمانجی-يونانی-اردو–ترکش -فرانسيسی-انگريزی-فارسی-عربی:زبانيں 

، حساب ( 15:0015:0020:00سکول کے بعد سکول کے بعد (٭٭٭)پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے ( ٭):  تبصرے 
سال  کی عمروں  کيلئے فراہم کيے 17-6انگريزی اور  يونانی زبان  کے معاون پروگرام  کے اسباق ، 

ہيں۔جاتے 

التضامن اآلن

17:00-9:00:  اوقات کار   
دو، عربی ، فارسی، دری، جارجيا، بلغاريہ، ہسپانوی، فرانسيسی، جرمن، ار: زبانييں  

کرمانجی، سورانی
چوتھی منزل،29Aپولے مے اون 2310501030/2310501040ٹيلی فون  : رابطہ 

ہےتمام خدمات کيلئے  مالقات کا ٹائم لينا  ضروری :  تبصرے 

بجے14:00-10:00جمعہ–سوموار:کاراوقات
2315530644فونٹيلی:رابطہ / 6995356962(whats Appبھی)info@daycenter-emt.gr/5اورفانيدو
ترکش–فارسی–اردو–عربی:زبانيں

–12:30)*(کھاناکادوپہربجےاور10:30–09:15(٭٭)ناشتہ..ہےالزمیاندراج:تبصرے
6-0خدماتپرتقرریکیبچپنابتداۂیليناہےکاٹاۂمکےليےمالقاتخدماتہےجاتاديابجے14:00

۔14:00-11:00ہرجمعۂبہنبھاۂیکےاوران

میتاذراسي  

ناومي  

17:00–15:00سوموار تا جمعۂ،  :اوقات کار
Alex. Papanastasiou\2310501151:     رابطۂ  13

زينوں، اورسياسی پناہ گ\مہاجرين \پناہندگان \يونانی ذبان کاکورس تبصرے   
بچوں، )شرواتی، بنيادی اور اعلی درجے )کيلۂے مختلف سطح پر 
کے گروپ کيلۂے(نوجوانوں،اوربالغ عمر

کالس ميں داخلے کيلۓ تقرری ضروری ہے

17:00–09:00سوموار تا جمعۂ، :اوقات کار
29A\2311243415پتولےمےاون:    رابطۂ 

سیات سماجی مدد،ماہر نف. ٹیکسٹائل کی پیداوار. سالئی کالسیںتبصرے   
معاونت اورہنگامی امداد

17:00–09:00۔ سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
انگريزی، فاسی, يونانی, عربی:    زبانيں 
Stratigou: رابطۂ  Mprantouna 5 / info@elpidahome.org / 6943685855 / 

6943685856
ی ديکھ نفسياتی معاونت، انفرادی اور گروپ کے سيشن،  عوامی صحت کتبصرے   

خدمات، بھال کے نظام تک رسائی کے ساتھ تعاون، ٹيلی فون کے ذريعہ ترجمہ کی
بکنگ کی تقرريوں ميں مدد، قانونی نمائندگی اور مشاورت

18:00-12:00منگل  اور بدھ  :  کاروقات
(نزد ريلوے سٹيشن)،5پيپسو خرستو  2310541022/ٹيلی فون  : رابطہ

دھو  اپنا  دن  گزارنے کيلئے ايک محفوظ  جگہ، جہاں پر  آپ غسل، اپنے کپڑے: تبصرے 
ہيں،بچوں اور خشک کرسکتی ہيں ۔اس جگہ ميں سينڈوچ ، مشروب اور کپڑے تقسيم  کيے جاتے

کے لۓ دوستانہ جگہ،سالئی اور انگريزی کالسس 

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

-h 55-53جسمانی معذوری والے افرادکیلۓ نقل وحرکت موناس تیرییو

14:00–08:00جمعۂ –سوموار :اوقات کار
يونانی:    زبانيں 
2310509038&2310509013:     رابطۂ 

سروس کا استعمال . 22:00–14:00اور14:00–06:00: دو تبديليوں پرتبصرے  
يورو کی پيشہ ورانہ مقاصد کے لئے 0،30کرتے ہوئے افراد کو تعليمی مقاصد کے لئے 

يورو کی ساالنہ فيس 15باقاعدہ استعماالت . يورو کی عالمتی قيمت ادا کی جاتی ہے0،60
.ضرورت ہےپہلے تک بکنگ کی گھنٹوں24نقل و حمل سے . ادا کرتی ہيں

- g وترابيزوندوس8كسينوبولو مركز الترفیه الخاص(Ksenopoulou 8 & Τrapezountos)
14:00–08:00جمعۂ –سوموار  :اوقات کار

يونانی:    زبانيں 
2310509013&2310819515:     رابطۂ 

کوئی تعبير دستياب نہيں ہے. بالغوں کے لئے تعليمی اور ثقافتی پروگرامتبصرے   

6Aتعلیمی معاونت  سپارٹیس . جی
21:00-14:00جمعہ -پير : اوقات کار

يونانی: زبانيں
2310509013يا 2310848734: رابطہ

کے ليے اسکول سپورٹ کے بعد 18-12عمر : تعليمی معاونت: تبصرے

جمعہ-پير12.30-10.30جمعہ، ہاٹ الئن -پير 5.00-9.30: وقت
عربی، انگريزی، اردو، فرانسيسی، کورمانجی: زبانيں

facebook.com/mobileinfoteam 6955388283 : رابطہ
پناہ کے طريقہ کار اور خاندان کے حصول کے ساتھ انفرادی حمايت: تبصرے

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

بالفٹ 

اسٹيڈيم

https://tinyurl.com/y4ltuk6r: تفصيلی پروگرام5:309:30جمعہ -سوموار : گھنٹے
انگلش -يونانی -فرانسيسی -فارسی -عربی : زبانيں
، 6941678675، 2310796019/ ، ٹی آئی آئی سے، سندوس17اينڈريا پاپاندريو : رابطہ

6973502573 /https://www.facebook.com/sindoscc
تياری ، سی وی کی. انگريزی اور يونانی زبان سيکھنے کے لئے کالس اور سيمينار: پروگرام

بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ سيشن والدين (. 5-0)ابتدائی بچپن کی ترقی . ادارے کی طرف سے
کے لئے سالئی ادارے

ےہمیں دستیاب سندوس 

معلومات

08:0014:00جمعرات  _ سوموار :  قات کار   و
يونانی، انگريزی، عربی اور ديگر : زبانيں  
str،Evosmosاور پتيگورا 6مولی \2310558506اور 2310558505: رابطہ 

تظامی سہو ليات انکی رسائی تک خدمات اور سماجی خدمات سماجی فوائد( سٹاپ کی دکان ) : تبصرے 
مدد ، مداخلت اور تفسير، نفسياتی معاونت

کے مرکز تارکین  کے انضمام  وطن اور پناہ گزینوں 
اوزیزممیونسپلٹی کیڈریلیو اور 

20:00–08:00۔  سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
,  يونانی:    زبانيں 
Str. Sarafi:رابطۂ  & Michail 12313313151 ,2313329525 ,2313502226 ,2313300206

کے مخصوص يونانی مطالعہ کے سرٹيفيکيشن اور تاريخ اور ثقافت. ملٹيول شام کی کالسيںتبصرے   
حالت . ہيںحصے پر امتحانات کی تياری جو يونانی شہريت حاصل کرنے کے لئے انٹرويو کرنے جا رہے

ونسپلٹیسائکيس مي-ستمبر کو پيش کردہ درخواستيں نياپولی کے رہائشی درخواست دہندہ کے لئے 

۔ پناہ گزین ٹرومۂ ابتداۂی
ہوممزٹیری دیذ 

2310888895info@refugeetrauma.org:   رابطۂ  \ melina.spathari@tdh.ch \
6972070223

ام پر، مختلف مق( مثال ۔ سينما)پروجيکٹ پرمبنی سيکھنے کی سرگرمياں:  تبصرے 
ےکاتسانيوں اسٹيڈيم، اگيو ڈيمٹيريو، تھيسالونيکی، يونان فٹ بال سب کيلۂ

.

إكلیبس

پير سے جمعرات: وقات کار 
عربی، انگريزی، اردو، يونانی: زبانيں
/ eclipse_alkusuf@riseup.net: رابطہ 6982356813 

facebook.com/eclipsethessaloniki /
کے لۓ سپورٹ +LGBTIاور QUEER REFUGEES: تبصرے

سئکیس میونسپلٹی يونانی کال سيسنیاپولی 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 



(پناہ گزين پروگرام)884-2316001000:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

ازی، سال کی عمر کے بچوں کے ليے کھيلوں کی سرگرمياں، تھيٹر، دستکاری، رنگ س16سے 4
17:00–13:00( جمعۂ –سوموار ) تخليقی سرگرمياں 
19:00-15:00( جمعۂ –سوموار ) انگريزی کورسز -يونانی : بالغ افراد کےليے 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں  يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 3016:00
فارسی-اردوعربی-فرانسيسی-انگريزی-يونانی:ميںانسان:زبانيں
:رابطہ

خاندان،حمايتکیانضماماورواقفيتورک،کيسسبق،کےزبانيونانیامداد،نقد:تبصرے
(وائبر/وائسسپ)6934724893یا2105140440کرنابحالکوخدماتکیروابطکی

کھلےدرواذےجمعرات-منگل13:00-10:00:کاروقاتا
سواحلی-سامالی-پشتو-فرانسيسی-انگريزی-اريید-فارسی-پنجابی-اردو-عربی:زبانيں
gcr_thess@gcr.gr:رابطہ / 2310 250045 /Danaidon منزلچوتھی،9

معۂجاورجمعرات،پير،ہےضرورتکیتقرریلئےکےمشاورتنفسياتیویبیجی:تبصرے
grتکبجے16:00–10:00کو،

پناہ گزینوں کے لئے یونانی کونسل

15:00-10:00, منگل اور جمعرات, پير :اوقات کار
انگريزی , يونانی, عربی:    زبانيں 
facebook.com/Arabian.Greek.Friendship/ 14اولمپيو/ 6995794379:  رابطہ 

ر اتوار کو بدھ، جمعہ، ہفتہ او( يونانی، انگريزی، رياضیعربی،)۔( کالسيس)مختلف طبقات تبصرے   
پرمنعقد ہيںان اوقات14:00-20:00

.جمعیة الصداقة الیونانیة العربیة

(.ایم ایف سی)ریڈ کراس ملٹی سینٹر 

۔ 2اور کوفوکليی 8Aپراساکاکی \884-2316001000\2311264629:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

سال تک کے عربی بولنےوالے بچوں کےليے يونانی اور عربی ميں دن کامرکز 2-4
ےکے سال کی عمرتک کے تمام مللکوں کے بچوں کے ليے،سيمينار اور سرگرمياں جيس6–2

تھيٹر، موسيقی اورساۂنس       

بچوں کو سماجی مہارت کی ترقی کے لئے مرکز

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 0017:00
ہےليناٹائمکامالقاتپہلےترکش-فارسی-عربی:زبانيں
: رابطہ

کيس مينجمنٹ، قانونی امداد (: بچنے والےlgbtqi/ مرد / خواتين )خدمات  SGBVخصوصی :تبصرے 
نمائندگی، بااختيارت کی سرگرميوں/ 

براكسیس 

جمعہ–سوموار 17:00–9:00:  کار وقات
اور آغيو ديميتريو،1آرکاديوپوليوس 2310556145: /رابطہ

فرانسيسی-فارسی-يونانی-عربی۔ انگلش: زبانيں 
بدھ گل؛ صرف من)، قانونی معاونت، نفسياتی ڈاکٹر( منگل ، بدھ   اور جمعرات ) ماہر دندان )*(  :   تبصرے 

ا  ہے ۔ ۔ پہلے مالقات کا ٹائم لين(جمعراتصرف )جنرل ڈاکٹر( صرف بدھ)ماہِر امراِض اطفال  ،(جمعراتاور 
بدھ کو دستياب نہيں ہے ۔   : ، دواخانہ ميں ماہِر تشِخيص امراض، ماِہر امراِض َقلبعام 

دھونے  اور نہانے  کا یومیہ مرکزکپڑے . 
17:00-10:00جمعہ   –سوموار : اوقات کار 

2310527938،  ٹيلی فون  62موناس تيريو : رابطہ 
مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے ۔فارسی بولنے والوں کيلئے مخصوص اوقات: .تبصرے

20:00–09:00: جمعہ –سوموار: کارقاتاو
فارسی ،–عربی –انگريزی -يونانی : زبانيں 
2310227311: رابطہ 

حی نوجوانوں کے لئے تعليمی مدد، اسکول کے اندراج، معدنيات کے لئے تفري: تبصرے 
نفسياتی -، سوشل سروس (17:00-09:00) سرگرمياں، والدين کے لئے مالزمت کی مشاورت 

مددہے 

مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے 18:00–10:00: جمعہ –سوموار : کارقاتاو
پشتو، سورانی،،Kurmanjiيونانی، انگريزی، عربی، فارسی، اردو ؛ : زبانيں 
: : رابطہ 

اور معدنيات UASCنفسياتی سماجی حمايت کے نرسوں، قانونی معاونت : تبصرے 
UASC اور معدنيات

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

17:00–10:00: جمعہ –سوموار : کارقاتاو
تمام زبانوں ميں: زبانيں 
پہلی منزل 59ايل  وينيزيلو / irida@intervolvegr.com / 2311296392: رابطہ 

ے اس مرکز اور پروگراموں ميں خاص طور پرصرف خواتين رجوع کرتی ہيں۔اس ک:  تبصرے 
نمنعقد سال تک  کے بچوں کيلئے جو کہ  ان کے ہمراہ ہوتے ہيں ،کيلئے سرگرميا12ساتھ ساتھ  

ے متعلق ۔ سرگرميوں کے پروگرام س(ہمراہ کے بغير بچے  جگہ ميں نہيں رہ سکتے) کی جاتی ہيں
نہيں ليکن پہلے سے جاننے کيلئے ٹيلی فون کريں يا  ای ميل بھجيں۔مالقات کا ٹائم لينا  الزمی

اندراج   کرانا  ضروری ہے 

16:30-08:30پير سے جمعہ، : کاروقات
26E، ٹاؤن ہال، بلڈنگ ہ، آفس 1'5وی گيرگو / 9: رابطہ 

.منصوبے231331734رضاکارانہ واپسی اور ريفريجريشن امداد کے :تبصرے

بجے 21:30–17:00جمعہ -سوموار  : کار وقات
odisseasmet@yahoo.com: رابطہ  24ايسوُپو     /

تارکين وطن اور مقامی  افراد  /تمام   بالغ پناہ گزينوں (A 1درجہ )يونانی زبان  کے اسباق : تبصرے
سے شروع ہوگا 2018سال کے نوجوانوں کيلئے۔ اندراج کا آغاز ستمبر 17–14اور 

.تمام پناہ گزينوں، مہاجرين ،اور مقامی افراد کے لئے17:00-09:00جمعۂ  –سوموار : اوقات کار 
عربی-بلغاريہ -فرانسيسی -انگريزی -يونانی : زبانيں 
29Aپتو لے مے اون   / thessaloniki@mdmgreece.gr/ 2310566641: رابطہ 

اہر ماہر نفسيات،م) طبی خصوصيات ،اور تقرريوں پر بنيادی صحت کی ديکھ بھال،: .تبصرے
اندرونی،آرتھوپيڈک،سرجن ،ڈرميٹولوجسٹ،اورلوجيسٹ نساۂی،ماہر امراض اطفال،ماہر امراض

،( ،وغيرہ

أرسیس

9اسپریڈ . 
لیوتھ سپورٹ سینٹر اور موبائل سکو

مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے 

، سماجی خدمات35بتولیمیون . 

20:00

کے لئے وینزویال بینکبینکبینک-.  کے مجموعہ اور تقسیم  ,  70اشیاء 

17:00-10:00روزانہ : کارقاتاو
2315504301: رابطہ

مواد کی حمايت: تبصرے

e . 12موناس تھیريو

20:00–09:00:جمعہ –سوموار : کارقاتاو
فارسی ،–عربی –انگريزی -يونانی : زبانيں 
: : رابطہ

تفريحی نوجوانوں کے لئے تعليمی مدد، اسکول کے اندراج، معدنيات کے لئے: تبصرے 
نفسياتی مدد  -سرگرمياں، والدين کے لئے مالزمت کی مشاورت ،سوشل سروس 

کے مراکز, 40پٹلیماون  نوجوانوں کی حمایت 

16:00-10:00وارہفتۂ :وقات کار
فارسیانگريزی،, يونانی, عربی:    زبانيں 
2310534652:     رابطۂ 

ہرمنگل، ماہرنفسيات، شماجی معاونت، روزگارمعاونت، محاسبتبصرے   
اورمالياتی مشاورت۔



(پناہ گزين پروگرام)884-2316001000:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

ازی، سال کی عمر کے بچوں کے ليے کھيلوں کی سرگرمياں، تھيٹر، دستکاری، رنگ س16سے 4
17:00–13:00( جمعۂ –سوموار ) تخليقی سرگرمياں 
19:00-15:00( جمعۂ –سوموار ) انگريزی کورسز -يونانی : بالغ افراد کےليے 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں  يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 300916:00
فارسیفارسی-اردوعربیعربی-فرانسيسی-انگريزی-يونانی:ميںانسان:زبانيں
:رابطہ

خاندان،حمايتکیانضماماورواقفيتورک،کيسسبق،کےزبانيونانیامداد،نقد:تبصرے
(وائبر/وائسسپ)6934724893یا2105140440کرنابحالکوخدماتکیروابطکی

کھلےدرواذےجمعرات-منگل13:00-10:00:کاروقاتا
سواحلی-سامالی-پشتو-فرانسيسی-انگريزی-اريید-فارسی-پنجابی-اردو-عربی:زبانيں
gcr_thess@gcr.gr:رابطہ / 2310 250045 /Danaidon منزلچوتھی،9

معۂجاورجمعرات،پير،ہےضرورتکیتقرریلئےکےمشاورتنفسياتیویبیجی:تبصرے
grتکبجے16:00–10:00کو،

پناہ گزینوں کے لئے یونانی کونسل

15:00-10:00, منگل اور جمعرات, پير :اوقات کار
انگريزی , يونانی, عربی:    زبانيں 
facebook.com/Arabian.Greek.Friendship/ 14اولمپيو/ 6995794379:  رابطہ 

ر اتوار کو بدھ، جمعہ، ہفتہ او( يونانی، انگريزی، رياضیعربی،)۔( کالسيس)مختلف طبقات تبصرے   
پرمنعقد ہيںان اوقات14:00-20:00

.جمعیة الصداقة الیونانیة العربیة

(.ایم ایف سی)ریڈ کراس ملٹی سینٹر 

۔ 2اور کوفوکليی 8Aپراساکاکی \884-2316001000\2311264629:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

سال تک کے عربی بولنےوالے بچوں کےليے يونانی اور عربی ميں دن کامرکز 2-4
ےکے سال کی عمرتک کے تمام مللکوں کے بچوں کے ليے،سيمينار اور سرگرمياں جيس6–2

تھيٹر، موسيقی اورساۂنس       

بچوں کو سماجی مہارت کی ترقی کے لئے مرکز

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 000917:00
ہےليناٹائمکامالقاتپہلےترکشترکش-فارسی-عربی:زبانيں
: : رابطہ

کيس مينجمنٹ، قانونی امداد (: بچنے والےlgbtqi/ مرد / خواتين )خدمات  SGBVخصوصی :تبصرے 
نمائندگی، بااختيارت کی سرگرميوں/ 

براكسیس 

جمعہ–سوموار 17:00–9:00:  کار وقات
اور آغيو ديميتريو،1آرکاديوپوليوس 2310556145: /رابطہ

فرانسيسی-فارسی-يونانی-عربی۔ انگلش: زبانيں 
بدھ گل؛ صرف من)، قانونی معاونت، نفسياتی ڈاکٹر( منگل ، بدھ   اور جمعرات ) ماہر دندان )*(  :   تبصرے 

ا  ہے ۔ ۔ پہلے مالقات کا ٹائم لين(جمعراتصرف )جنرل ڈاکٹر( صرف بدھ)ماہِر امراِض اطفال  ،(جمعراتاور 
بدھ کو دستياب نہيں ہے ۔   : ، دواخانہ ميں ماہِر تشِخيص امراض، ماِہر امراِض َقلبعام 

دھونے  اور نہانے  کا یومیہ مرکزکپڑے . 
17:00-10:00جمعہ   –سوموار : اوقات کار 

2310527938،  ٹيلی فون  62موناس تيريو : رابطہ 
مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے ۔فارسی بولنے والوں کيلئے مخصوص اوقات: .تبصرے

20:00–09:00: جمعہ –سوموار: کارقاتاو
فارسی ،–عربی –انگريزی -يونانی : زبانيں 
2310227311: رابطہ 

حی نوجوانوں کے لئے تعليمی مدد، اسکول کے اندراج، معدنيات کے لئے تفري: تبصرے 
نفسياتی -، سوشل سروس (17:00-09:00) سرگرمياں، والدين کے لئے مالزمت کی مشاورت 

مددہے 

مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے 18:00–10:00: جمعہ –سوموار : کارقاتاو
پشتو، سورانی،،Kurmanjiيونانی، انگريزی، عربی، فارسی، اردو ؛ : زبانيں 
: رابطہ 

اور معدنيات UASCنفسياتی سماجی حمايت کے نرسوں، قانونی معاونت : تبصرے 
UASC اور معدنيات

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

17:00–10:00: جمعہ –سوموار : کارقاتاو
تمام زبانوں ميں: زبانيں 
پہلی منزل 59ايل  وينيزيلو / irida@intervolvegr.com / 2311296392: رابطہ 

ے اس مرکز اور پروگراموں ميں خاص طور پرصرف خواتين رجوع کرتی ہيں۔اس ک:  تبصرے 
نمنعقد سال تک  کے بچوں کيلئے جو کہ  ان کے ہمراہ ہوتے ہيں ،کيلئے سرگرميا12ساتھ ساتھ  

ے متعلق ۔ سرگرميوں کے پروگرام س(ہمراہ کے بغير بچے  جگہ ميں نہيں رہ سکتے) کی جاتی ہيں
نہيں ليکن پہلے سے جاننے کيلئے ٹيلی فون کريں يا  ای ميل بھجيں۔مالقات کا ٹائم لينا  الزمی

اندراج   کرانا  ضروری ہے 

16:30-08:30پير سے جمعہ، : کاروقات
26E، ٹاؤن ہال، بلڈنگ ہ، آفس 1'5وی گيرگو / 9: رابطہ 

.منصوبے231331734رضاکارانہ واپسی اور ريفريجريشن امداد کے :تبصرے

بجے 21:30–17:00جمعہ -سوموار  : کار وقات
odisseasmet@yahoo.com: رابطہ  24ايسوُپو     /

تارکين وطن اور مقامی  افراد  /تمام   بالغ پناہ گزينوں (A 1درجہ )يونانی زبان  کے اسباق : تبصرے
سے شروع ہوگا 2018سال کے نوجوانوں کيلئے۔ اندراج کا آغاز ستمبر 17–14اور 

.تمام پناہ گزينوں، مہاجرين ،اور مقامی افراد کے لئے17:00-09:00جمعۂ  –سوموار : اوقات کار 
عربی-بلغاريہ -فرانسيسی -انگريزی -يونانی : زبانيں 
29Aپتو لے مے اون   / thessaloniki@mdmgreece.gr/ 2310566641: رابطہ 

اہر ماہر نفسيات،م) طبی خصوصيات ،اور تقرريوں پر بنيادی صحت کی ديکھ بھال،: .تبصرے
اندرونی،آرتھوپيڈک،سرجن ،ڈرميٹولوجسٹ،اورلوجيسٹ نساۂی،ماہر امراض اطفال،ماہر امراض

،( ،وغيرہ

أرسیس

9اسپریڈ . 
لیوتھ سپورٹ سینٹر اور موبائل سکو

، سماجی خدمات35بتولیمیون . 

کے لئے وینزویال بینک-.  کے مجموعہ اور تقسیم  ,  70اشیاء 

17:00-10:00روزانہ : کارقاتاو
2315504301: رابطہ

مواد کی حمايت: تبصرے

e . 12موناس تھیريو

20:00–09:00:جمعہ –سوموار : کارقاتاو
فارسی ،–عربی –انگريزی -يونانی : زبانيں 
: رابطہ

تفريحی نوجوانوں کے لئے تعليمی مدد، اسکول کے اندراج، معدنيات کے لئے: تبصرے 
نفسياتی مدد  -سرگرمياں، والدين کے لئے مالزمت کی مشاورت ،سوشل سروس 

کے مراکز, 40پٹلیماون  نوجوانوں کی حمایت 

16:00-10:00وارہفتۂ :وقات کار
فارسیانگريزی،, يونانی, عربی:    زبانيں 
2310534652:     رابطۂ 

ہرمنگل، ماہرنفسيات، شماجی معاونت، روزگارمعاونت، محاسبتبصرے   
اورمالياتی مشاورت۔



تھيسالونيکی سٹی بسيں 

بس روڈ آن الئن  فراہم کيے جاتے ہيں 
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بلیو فونٹ ڈینوٹس 

کمیونٹی سینٹر 

https://play.google.com/store/apps/details?id=oasth.mobile.transport&hl=en
https://www.refugee.info/greece/services/map/
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يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 
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تارکين وطن اور مقامی  افراد  /تمام   بالغ پناہ گزينوں (A 1درجہ )يونانی زبان  کے اسباق : تبصرے
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ازی، سال کی عمر کے بچوں کے ليے کھيلوں کی سرگرمياں، تھيٹر، دستکاری، رنگ س16سے 4
17:00–13:00( جمعۂ –سوموار ) تخليقی سرگرمياں 
19:00-15:00( جمعۂ –سوموار ) انگريزی کورسز -يونانی : بالغ افراد کےليے 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں  يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 3016:00
فارسی-اردوعربی-فرانسيسی-انگريزی-يونانی:ميںانسان:زبانيں
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خاندان،حمايتکیانضماماورواقفيتورک،کيسسبق،کےزبانيونانیامداد،نقد:تبصرے
(وائبر/وائسسپ)6934724893یا2105140440کرنابحالکوخدماتکیروابطکی

کھلےدرواذےجمعرات-منگل13:00-10:00:کاروقاتا
سواحلی-سامالی-پشتو-فرانسيسی-انگريزی-اريید-فارسی-پنجابی-اردو-عربی:زبانيں
gcr_thess@gcr.gr:رابطہ / 2310 250045 /Danaidon منزلچوتھی،9

معۂجاورجمعرات،پير،ہےضرورتکیتقرریلئےکےمشاورتنفسياتیویبیجی:تبصرے
grتکبجے16:00–10:00کو،

پناہ گزینوں کے لئے یونانی کونسل

15:00-10:00, منگل اور جمعرات, پير :اوقات کار
انگريزی , يونانی, عربی:    زبانيں 
facebook.com/Arabian.Greek.Friendship/ 14اولمپيو/ 6995794379:  رابطہ 

ر اتوار کو بدھ، جمعہ، ہفتہ او( يونانی، انگريزی، رياضیعربی،)۔( کالسيس)مختلف طبقات تبصرے   
پرمنعقد ہيںان اوقات14:00-20:00

.جمعیة الصداقة الیونانیة العربیة

(.ایم ایف سی)ریڈ کراس ملٹی سینٹر 

۔ 2اور کوفوکليی 8Aپراساکاکی \884-2316001000\2311264629:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

سال تک کے عربی بولنےوالے بچوں کےليے يونانی اور عربی ميں دن کامرکز 2-4
ےکے سال کی عمرتک کے تمام مللکوں کے بچوں کے ليے،سيمينار اور سرگرمياں جيس6–2

تھيٹر، موسيقی اورساۂنس       

بچوں کو سماجی مہارت کی ترقی کے لئے مرکز

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 0017:00
ہےليناٹائمکامالقاتپہلےترکش-فارسی-عربی:زبانيں
: رابطہ

کيس مينجمنٹ، قانونی امداد (: بچنے والےlgbtqi/ مرد / خواتين )خدمات  SGBVخصوصی :تبصرے 
نمائندگی، بااختيارت کی سرگرميوں/ 

براكسیس 

جمعہ–سوموار 17:00–9:00:  کار وقات
اور آغيو ديميتريو،1آرکاديوپوليوس 2310556145: /رابطہ

فرانسيسی-فارسی-يونانی-عربی۔ انگلش: زبانيں 
بدھ گل؛ صرف من)، قانونی معاونت، نفسياتی ڈاکٹر( منگل ، بدھ   اور جمعرات ) ماہر دندان )*(  :   تبصرے 

ا  ہے ۔ ۔ پہلے مالقات کا ٹائم لين(جمعراتصرف )جنرل ڈاکٹر( صرف بدھ)ماہِر امراِض اطفال  ،(جمعراتاور 
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دھونے  اور نہانے  کا یومیہ مرکزکپڑے . 
17:00-10:00جمعہ   –سوموار : اوقات کار 
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مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے ۔فارسی بولنے والوں کيلئے مخصوص اوقات: .تبصرے
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نفسياتی -، سوشل سروس (17:00-09:00) سرگرمياں، والدين کے لئے مالزمت کی مشاورت 

مددہے 

مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے 18:00–10:00: جمعہ –سوموار : کارقاتاو
پشتو، سورانی،،Kurmanjiيونانی، انگريزی، عربی، فارسی، اردو ؛ : زبانيں 
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2310534652:     رابطۂ 

ہرمنگل، ماہرنفسيات، شماجی معاونت، روزگارمعاونت، محاسبتبصرے   
اورمالياتی مشاورت۔

(پناہ گزين پروگرام)884-2316001000:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

ازی، سال کی عمر کے بچوں کے ليے کھيلوں کی سرگرمياں، تھيٹر، دستکاری، رنگ س16سے 4
17:00–13:00( جمعۂ –سوموار ) تخليقی سرگرمياں 
19:00-15:00( جمعۂ –سوموار ) انگريزی کورسز -يونانی : بالغ افراد کےليے 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں  يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.
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09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 3016:00
فارسی-اردوعربی-فرانسيسی-انگريزی-يونانی:ميںانسان:زبانيں
:رابطہ

خاندان،حمايتکیانضماماورواقفيتورک،کيسسبق،کےزبانيونانیامداد،نقد:تبصرے
(وائبر/وائسسپ)6934724893یا2105140440کرنابحالکوخدماتکیروابطکی

کھلےدرواذےجمعرات-منگل13:00-10:00:کاروقاتا
سواحلی-سامالی-پشتو-فرانسيسی-انگريزی-اريید-فارسی-پنجابی-اردو-عربی:زبانيں
gcr_thess@gcr.gr:رابطہ / 2310 250045 /Danaidon منزلچوتھی،9

معۂجاورجمعرات،پير،ہےضرورتکیتقرریلئےکےمشاورتنفسياتیویبیجی:تبصرے
grتکبجے16:00–10:00کو،

پناہ گزینوں کے لئے یونانی کونسل

15:00-10:00, منگل اور جمعرات, پير :اوقات کار
انگريزی , يونانی, عربی:    زبانيں 
facebook.com/Arabian.Greek.Friendship/ 14اولمپيو/ 6995794379:  رابطہ 

ر اتوار کو بدھ، جمعہ، ہفتہ او( يونانی، انگريزی، رياضیعربی،)۔( کالسيس)مختلف طبقات تبصرے   
پرمنعقد ہيںان اوقات14:00-20:00

.جمعیة الصداقة الیونانیة العربیة

(.ایم ایف سی)ریڈ کراس ملٹی سینٹر 

۔ 2اور کوفوکليی 8Aپراساکاکی \884-2316001000\2311264629:    رابطۂ 
اندراج ضروری ہے:  تبصرے

سال تک کے عربی بولنےوالے بچوں کےليے يونانی اور عربی ميں دن کامرکز 2-4
ےکے سال کی عمرتک کے تمام مللکوں کے بچوں کے ليے،سيمينار اور سرگرمياں جيس6–2

تھيٹر، موسيقی اورساۂنس       

بچوں کو سماجی مہارت کی ترقی کے لئے مرکز

09جمعۂتاسوموار:کاروقاتا 0017:00
ہےليناٹائمکامالقاتپہلےترکش-فارسی-عربی:زبانيں
: رابطہ

کيس مينجمنٹ، قانونی امداد (: بچنے والےlgbtqi/ مرد / خواتين )خدمات  SGBVخصوصی :تبصرے 
نمائندگی، بااختيارت کی سرگرميوں/ 

براكسیس 

جمعہ–سوموار 17:00–9:00:  کار وقات
اور آغيو ديميتريو،1آرکاديوپوليوس 2310556145: /رابطہ

فرانسيسی-فارسی-يونانی-عربی۔ انگلش: زبانيں 
بدھ گل؛ صرف من)، قانونی معاونت، نفسياتی ڈاکٹر( منگل ، بدھ   اور جمعرات ) ماہر دندان )*(  :   تبصرے 

ا  ہے ۔ ۔ پہلے مالقات کا ٹائم لين(جمعراتصرف )جنرل ڈاکٹر( صرف بدھ)ماہِر امراِض اطفال  ،(جمعراتاور 
بدھ کو دستياب نہيں ہے ۔   : ، دواخانہ ميں ماہِر تشِخيص امراض، ماِہر امراِض َقلبعام 

دھونے  اور نہانے  کا یومیہ مرکزکپڑے . 
17:00-10:00جمعہ   –سوموار : اوقات کار 

2310527938،  ٹيلی فون  62موناس تيريو : رابطہ 
مالقات کا ٹائم پہلے لينا ہے ۔فارسی بولنے والوں کيلئے مخصوص اوقات: .تبصرے
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14:00–08:00جمعۂ –سوموار :اوقات کار
يونانی:    زبانيں 
2310509038&2310509013:     رابطۂ 

سروس کا استعمال . 22:00–14:00اور14:00–06:00: دو تبديليوں پرتبصرے  
يورو کی پيشہ ورانہ مقاصد کے لئے 0،30کرتے ہوئے افراد کو تعليمی مقاصد کے لئے 

يورو کی ساالنہ فيس 15باقاعدہ استعماالت . يورو کی عالمتی قيمت ادا کی جاتی ہے0،60
.ضرورت ہےپہلے تک بکنگ کی گھنٹوں24نقل و حمل سے . ادا کرتی ہيں

- g وترابيزوندوس8كسينوبولو مركز الترفیه الخاص(Ksenopoulou 8 & Τrapezountos)
14:00–08:00جمعۂ –سوموار  :اوقات کار

يونانی:    زبانيں 
2310509013&2310819515:     رابطۂ 

کوئی تعبير دستياب نہيں ہے. بالغوں کے لئے تعليمی اور ثقافتی پروگرامتبصرے   

6Aتعلیمی معاونت  سپارٹیس . جی
21:00-14:00جمعہ -پير : اوقات کار

يونانی: زبانيں
2310509013يا 2310848734: رابطہ

کے ليے اسکول سپورٹ کے بعد 18-12عمر : تعليمی معاونت: تبصرے

جمعہ-پير12.30-10.30جمعہ، ہاٹ الئن -پير 5.00-9.30: وقت
عربی، انگريزی، اردو، فرانسيسی، کورمانجی: زبانيں

facebook.com/mobileinfoteam 6955388283 : رابطہ
پناہ کے طريقہ کار اور خاندان کے حصول کے ساتھ انفرادی حمايت: تبصرے

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

بالفٹ 

اسٹيڈيم

https://tinyurl.com/y4ltuk6r: تفصيلی پروگرام5:309:30جمعہ -سوموار : گھنٹے
انگلش -يونانی -فرانسيسی -فارسی -عربی : زبانيں
، 6941678675، 2310796019/ ، ٹی آئی آئی سے، سندوس17اينڈريا پاپاندريو : رابطہ

6973502573 /https://www.facebook.com/sindoscc
تياری ، سی وی کی. انگريزی اور يونانی زبان سيکھنے کے لئے کالس اور سيمينار: پروگرام

بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ سيشن والدين (. 5-0)ابتدائی بچپن کی ترقی . ادارے کی طرف سے
کے لئے سالئی ادارے

ےہمیں دستیاب سندوس 

معلومات

08:0014:00جمعرات  _ سوموار :  قات کار   و
يونانی، انگريزی، عربی اور ديگر : زبانيں  
str،Evosmosاور پتيگورا 6مولی \2310558506اور 2310558505: رابطہ 

تظامی سہو ليات انکی رسائی تک خدمات اور سماجی خدمات سماجی فوائد( سٹاپ کی دکان ) : تبصرے 
مدد ، مداخلت اور تفسير، نفسياتی معاونت

کے مرکز تارکین  کے انضمام  وطن اور پناہ گزینوں 
اوزیزممیونسپلٹی کیڈریلیو اور 

20:00–08:00۔  سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
,  يونانی:    زبانيں 
Str. Sarafi:رابطۂ  & Michail 12313313151 ,2313329525 ,2313502226 ,2313300206

کے مخصوص يونانی مطالعہ کے سرٹيفيکيشن اور تاريخ اور ثقافت. ملٹيول شام کی کالسيںتبصرے   
حالت . ہيںحصے پر امتحانات کی تياری جو يونانی شہريت حاصل کرنے کے لئے انٹرويو کرنے جا رہے

ونسپلٹیسائکيس مي-ستمبر کو پيش کردہ درخواستيں نياپولی کے رہائشی درخواست دہندہ کے لئے 

۔ پناہ گزین ٹرومۂ ابتداۂی
ہوممزٹیری دیذ 

2310888895info@refugeetrauma.org:   رابطۂ  \ melina.spathari@tdh.ch \
6972070223

ام پر، مختلف مق( مثال ۔ سينما)پروجيکٹ پرمبنی سيکھنے کی سرگرمياں:  تبصرے 
ےکاتسانيوں اسٹيڈيم، اگيو ڈيمٹيريو، تھيسالونيکی، يونان فٹ بال سب کيلۂ

.

إكلیبس

پير سے جمعرات: وقات کار 
عربی، انگريزی، اردو، يونانی: زبانيں
/ eclipse_alkusuf@riseup.net: رابطہ 6982356813 

facebook.com/eclipsethessaloniki /
کے لۓ سپورٹ +LGBTIاور QUEER REFUGEES: تبصرے

سئکیس میونسپلٹی يونانی کال سيسنیاپولی 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

17:00ـ 9:00جمعہ –سوموار :  اوقات کار 
پہلی منزل25Dلوانی کوليتی /  2310555264 / 2310555266: رابطہ 
شتو پ-داري-سورانی-کرمانجی-يونانی-اردو–ترکش -فرانسيسی-انگريزی-فارسی-عربی:زبانيں 

، حساب ( 15:0020:00سکول کے بعد (٭٭٭)پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے ( ٭):  تبصرے 
سال  کی عمروں  کيلئے فراہم کيے 17-6انگريزی اور  يونانی زبان  کے معاون پروگرام  کے اسباق ، 

ہيں۔جاتے 

التضامن اآلن

17:00-9:00:  اوقات کار   
دو، عربی ، فارسی، دری، جارجيا، بلغاريہ، ہسپانوی، فرانسيسی، جرمن، ار: زبانييں  

کرمانجی، سورانی
چوتھی منزل،29Aپولے مے اون 2310501030/2310501040ٹيلی فون  : رابطہ 

ہےتمام خدمات کيلئے  مالقات کا ٹائم لينا  ضروری :  تبصرے 

بجے14:00-10:00جمعہ–سوموار:کاراوقات
2315530644فونٹيلی:رابطہ / 6995356962(whats Appبھی)info@daycenter-emt.gr/5اورفانيدو
ترکش–فارسی–اردو–عربی:زبانيں

–12:30)*(کھاناکادوپہربجےاور10:30–09:15(٭٭)ناشتہ..ہےالزمیاندراج:تبصرے
6-0خدماتپرتقرریکیبچپنابتداۂیليناہےکاٹاۂمکےليےمالقاتخدماتہےجاتاديابجے14:00

۔14:00-11:00ہرجمعۂبہنبھاۂیکےاوران

میتاذراسي  

ناومي  

17:00–15:00سوموار تا جمعۂ،  :اوقات کار
Alex. Papanastasiou\2310501151:     رابطۂ  13

زينوں، اورسياسی پناہ گ\مہاجرين \پناہندگان \يونانی ذبان کاکورس تبصرے   
بچوں، )شرواتی، بنيادی اور اعلی درجے )کيلۂے مختلف سطح پر 
کے گروپ کيلۂے(نوجوانوں،اوربالغ عمر

کالس ميں داخلے کيلۓ تقرری ضروری ہے

17:00–09:00سوموار تا جمعۂ، :اوقات کار
29A\2311243415پتولےمےاون:    رابطۂ 

سیات سماجی مدد،ماہر نف. ٹیکسٹائل کی پیداوار. سالئی کالسیںتبصرے   
معاونت اورہنگامی امداد

17:00–09:00۔ سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
انگريزی، فاسی, يونانی, عربی:    زبانيں 
Stratigou: رابطۂ  Mprantouna 5 / info@elpidahome.org / 6943685855 / 

6943685856
ی ديکھ نفسياتی معاونت، انفرادی اور گروپ کے سيشن،  عوامی صحت کتبصرے   

خدمات، بھال کے نظام تک رسائی کے ساتھ تعاون، ٹيلی فون کے ذريعہ ترجمہ کی
بکنگ کی تقرريوں ميں مدد، قانونی نمائندگی اور مشاورت

18:00-12:00منگل  اور بدھ  :  کاروقات
(نزد ريلوے سٹيشن)،5پيپسو خرستو  2310541022/ٹيلی فون  : رابطہ

دھو  اپنا  دن  گزارنے کيلئے ايک محفوظ  جگہ، جہاں پر  آپ غسل، اپنے کپڑے: تبصرے 
ہيں،بچوں اور خشک کرسکتی ہيں ۔اس جگہ ميں سينڈوچ ، مشروب اور کپڑے تقسيم  کيے جاتے

کے لۓ دوستانہ جگہ،سالئی اور انگريزی کالسس 

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.
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شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 
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14:00–08:00جمعۂ –سوموار :اوقات کار
يونانی:    زبانيں 
2310509038&2310509013:     رابطۂ 

سروس کا استعمال . 22:00–14:00اور14:00–06:00: دو تبديليوں پرتبصرے  
يورو کی پيشہ ورانہ مقاصد کے لئے 0،30کرتے ہوئے افراد کو تعليمی مقاصد کے لئے 

يورو کی ساالنہ فيس 15باقاعدہ استعماالت . يورو کی عالمتی قيمت ادا کی جاتی ہے0،60
.ضرورت ہےپہلے تک بکنگ کی گھنٹوں24نقل و حمل سے . ادا کرتی ہيں

- g وترابيزوندوس8كسينوبولو مركز الترفیه الخاص(Ksenopoulou 8 & Τrapezountos)
14:00–08:00جمعۂ –سوموار  :اوقات کار

يونانی:    زبانيں 
2310509013&2310819515:     رابطۂ 

کوئی تعبير دستياب نہيں ہے. بالغوں کے لئے تعليمی اور ثقافتی پروگرامتبصرے   

6Aتعلیمی معاونت  سپارٹیس . جی
21:00-14:00جمعہ -پير : اوقات کار

يونانی: زبانيں
2310509013يا 2310848734: رابطہ

کے ليے اسکول سپورٹ کے بعد 18-12عمر : تعليمی معاونت: تبصرے

جمعہ-پير12.30-10.30جمعہ، ہاٹ الئن -پير 5.00-9.30: وقت
عربی، انگريزی، اردو، فرانسيسی، کورمانجی: زبانيں

facebook.com/mobileinfoteam 6955388283 : رابطہ
پناہ کے طريقہ کار اور خاندان کے حصول کے ساتھ انفرادی حمايت: تبصرے

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

بالفٹ 

اسٹيڈيم

https://tinyurl.com/y4ltuk6r: تفصيلی پروگرام5:309:30جمعہ -سوموار : گھنٹے
انگلش -يونانی -فرانسيسی -فارسی -عربی : زبانيں
، 6941678675، 2310796019/ ، ٹی آئی آئی سے، سندوس17اينڈريا پاپاندريو : رابطہ

6973502573 /https://www.facebook.com/sindoscc
تياری ، سی وی کی. انگريزی اور يونانی زبان سيکھنے کے لئے کالس اور سيمينار: پروگرام

بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ سيشن والدين (. 5-0)ابتدائی بچپن کی ترقی . ادارے کی طرف سے
کے لئے سالئی ادارے

ےہمیں دستیاب سندوس 

معلومات

08:0014:00جمعرات  _ سوموار :  قات کار   و
يونانی، انگريزی، عربی اور ديگر : زبانيں  
str،Evosmosاور پتيگورا 6مولی \2310558506اور 2310558505: رابطہ 

تظامی سہو ليات انکی رسائی تک خدمات اور سماجی خدمات سماجی فوائد( سٹاپ کی دکان ) : تبصرے 
مدد ، مداخلت اور تفسير، نفسياتی معاونت

کے مرکز تارکین  کے انضمام  وطن اور پناہ گزینوں 
اوزیزممیونسپلٹی کیڈریلیو اور 

20:00–08:00۔  سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
,  يونانی:    زبانيں 
Str. Sarafi:رابطۂ  & Michail 12313313151 ,2313329525 ,2313502226 ,2313300206

کے مخصوص يونانی مطالعہ کے سرٹيفيکيشن اور تاريخ اور ثقافت. ملٹيول شام کی کالسيںتبصرے   
حالت . ہيںحصے پر امتحانات کی تياری جو يونانی شہريت حاصل کرنے کے لئے انٹرويو کرنے جا رہے

ونسپلٹیسائکيس مي-ستمبر کو پيش کردہ درخواستيں نياپولی کے رہائشی درخواست دہندہ کے لئے 

۔ پناہ گزین ٹرومۂ ابتداۂی
ہوممزٹیری دیذ 

2310888895info@refugeetrauma.org:   رابطۂ  \ melina.spathari@tdh.ch \
6972070223

ام پر، مختلف مق( مثال ۔ سينما)پروجيکٹ پرمبنی سيکھنے کی سرگرمياں:  تبصرے 
ےکاتسانيوں اسٹيڈيم، اگيو ڈيمٹيريو، تھيسالونيکی، يونان فٹ بال سب کيلۂ

.

إكلیبس

پير سے جمعرات: وقات کار 
عربی، انگريزی، اردو، يونانی: زبانيں
/ eclipse_alkusuf@riseup.net: رابطہ 6982356813 

facebook.com/eclipsethessaloniki /
کے لۓ سپورٹ +LGBTIاور QUEER REFUGEES: تبصرے

سئکیس میونسپلٹی يونانی کال سيسنیاپولی 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 

17:00ـ 9:00جمعہ –سوموار :  اوقات کار 
پہلی منزل25Dلوانی کوليتی /  2310555264 / 2310555266: رابطہ 
شتو پ-داري-سورانی-کرمانجی-يونانی-اردو–ترکش -فرانسيسی-انگريزی-فارسی-عربی:زبانيں 

، حساب ( 15:0020:00سکول کے بعد (٭٭٭)پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے ( ٭):  تبصرے 
سال  کی عمروں  کيلئے فراہم کيے 17-6انگريزی اور  يونانی زبان  کے معاون پروگرام  کے اسباق ، 

ہيں۔جاتے 

التضامن اآلن

17:00-9:00:  اوقات کار   
دو، عربی ، فارسی، دری، جارجيا، بلغاريہ، ہسپانوی، فرانسيسی، جرمن، ار: زبانييں  

کرمانجی، سورانی
چوتھی منزل،29Aپولے مے اون 2310501030/2310501040ٹيلی فون  : رابطہ 

ہےتمام خدمات کيلئے  مالقات کا ٹائم لينا  ضروری :  تبصرے 

بجے14:00-10:00جمعہ–سوموار:کاراوقات
2315530644فونٹيلی:رابطہ / 6995356962(whats Appبھی)info@daycenter-emt.gr/5اورفانيدو
ترکش–فارسی–اردو–عربی:زبانيں

–12:30)*(کھاناکادوپہربجےاور10:30–09:15(٭٭)ناشتہ..ہےالزمیاندراج:تبصرے
6-0خدماتپرتقرریکیبچپنابتداۂیليناہےکاٹاۂمکےليےمالقاتخدماتہےجاتاديابجے14:00

۔14:00-11:00ہرجمعۂبہنبھاۂیکےاوران

میتاذراسي  

ناومي  

17:00–15:00سوموار تا جمعۂ،  :اوقات کار
Alex. Papanastasiou\2310501151:     رابطۂ  13

زينوں، اورسياسی پناہ گ\مہاجرين \پناہندگان \يونانی ذبان کاکورس تبصرے   
بچوں، )شرواتی، بنيادی اور اعلی درجے )کيلۂے مختلف سطح پر 
کے گروپ کيلۂے(نوجوانوں،اوربالغ عمر

کالس ميں داخلے کيلۓ تقرری ضروری ہے

17:00–09:00سوموار تا جمعۂ، :اوقات کار
29A\2311243415پتولےمےاون:    رابطۂ 

سیات سماجی مدد،ماہر نف. ٹیکسٹائل کی پیداوار. سالئی کالسیںتبصرے   
معاونت اورہنگامی امداد

17:00–09:00۔ سوموار تا جمعۂ :اوقات کار
انگريزی، فاسی, يونانی, عربی:    زبانيں 
Stratigou: رابطۂ  Mprantouna 5 / info@elpidahome.org / 6943685855 / 

6943685856
ی ديکھ نفسياتی معاونت، انفرادی اور گروپ کے سيشن،  عوامی صحت کتبصرے   

خدمات، بھال کے نظام تک رسائی کے ساتھ تعاون، ٹيلی فون کے ذريعہ ترجمہ کی
بکنگ کی تقرريوں ميں مدد، قانونی نمائندگی اور مشاورت

18:00-12:00منگل  اور بدھ  :  کاروقات
(نزد ريلوے سٹيشن)،5پيپسو خرستو  2310541022/ٹيلی فون  : رابطہ

دھو  اپنا  دن  گزارنے کيلئے ايک محفوظ  جگہ، جہاں پر  آپ غسل، اپنے کپڑے: تبصرے 
ہيں،بچوں اور خشک کرسکتی ہيں ۔اس جگہ ميں سينڈوچ ، مشروب اور کپڑے تقسيم  کيے جاتے

کے لۓ دوستانہ جگہ،سالئی اور انگريزی کالسس 

يہاں تمام سہوليات مفت مہيا کی جاتی ہیں اگر کوئی آپ سے معاوضہ طلب کرے براےہ مہربانی ہمیں مطلع کریں
.

2019( مۂی)–4شمارہ 

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 



کب کال کرنی ےہ  کہاں کال کرنی ےہ ٹیلیفون 

پناہ کے عمل ميں عام معلومات اور مدد ،رہائشی اجازت 
ی فوائد، ديگر تنظيموں ک/نامہ،قانونی مسائل اور حقوق

ـخدمات اور ٹيلی فون کے ذريعے ترجمانی کيلئےـ
برائے معلومات و  معاونتہنگامی الئن  

يونانی ريڈ کراس
پير  تا  منگل

سے                8:00
بجے 20:00

210 514 0440Viber/WhatsApp: 
6934724893

ردش، يونانی، انگريزی، فرانسيسی، عربی، ک
ڈا، پشتو، دری، روسی، سواہيلی، کينياروان

کيروندی، ترکش

انی اگر تم انسانی سمگلنگ کا شکار ہو يا انس
وسمگلينگ کا شکار ہونے والے کو جانتے ہ

انسانی سمگلنگ کيلئے
معلوماتی الئن (کئی زبانوں ميں دستياب ہے)1109

ر بچہ ہيں اور  آپ  گھريلو تشدد سے گز/اگر آپ عورت
يا  آپ کو کسی اور کا علم ہے جس کی ہيں رہے 

صورت حال  ايسی ہے

ے جنرل سيکريٹريٹ برائ
(  ايکا/ )صنفی مساوات  
Ε.Κ.Κ.Α.

15900–خواتين 

1107–بچے      

…اگر آپ نے اپنے خاندان کا رکن کھو ديا ہے
يونانی ريڈکراس  

–8:30جمعہ  –سوموار 
14:30

210 52 300 43

د بچوں   اور نوعمروں کيلئے نفسياتی مد
…کيلئے

E.K.K.A./

بچے کی مسکراہٹ

بڑوں کے لۓ–197

بچوں کے لۓ-1056

ندزجواپنیہيںجانتےكوكسیآپاگريا,آپاگر
.ہورہی/رہاسوچکیلينےگی (کليماکيا)پيمانے 1018

رنا آپ ايک نسل پرستی کے واقعے کا ذکر کاگر
ہيںے چاہتہيں يا اپنے حقوق کيلئے معلومات چاہتے 

شدد نسل پرستی کے ت–پوليس 
کے  سامنے کيلئے شعبہ 11414

بارے يورپی يونين  کے دوبارہ  آباد کاری پروگرام کے
...ميں معلومات 

EASO جمعہ  –سوموار 
9:00–17:00

694 482 9138
عربی،کرماجی،سورانی،فارسی

يونان ميں پناہ  کيلئے معلومات پناہ کا ادارہ 210 69 88500

رت اگر آپ کو اپنے کيش کارڈ کے ساتھ مدد کی ضرو
ئلہ يا مس/ ہے، کھوئے گئے کارڈ کی رپورٹ کريں اور 

ہو

يونان کيش االئنس ہاٹ الئن
15:00-09:00: جمع-پير 

2103300170
وائبر اور وٹس ايب

6944514441عربی اور فرانسيسی 
6940716099ديگر زبانيں 

جنس پرست، ابيلنگی ، کو،ہم اگر آپ اپنے آپ 
(  مدد)اور معاونت سمجھتے ہےانٹرسيکسٹرانسگينڈر ، 

کی ضرورت سمجھتے ہيں

ڈپال سو
:جمعہ –سوموار 
10:00-19:00

11528
کی ديگر ای ميل+ انگريزی، فرانسيسی 

درخواست پر ۔
diplasou@11528.gr

اگر آپ  کو معذوری يا دائمی بيماری ہے اور معاونت 
کی ضرورت سمجھتے ہيں( مدد)

NCDP
: جمعہ -سوموار 

8:00-16:00
2109949837: رابطہ 

ی يونانشمالعام معلومات کی الئن   BlueRefugeeCenter
عربی ،ُکردی 2310555266

،فارسی،ترکش،ارددو

ٹیلیفون  نمبرزمفید    

النڈری 

طبیخانہ

بچوں کیلئے 
جگہ

سماجی 
دواخانہ 

کھانا

ناشتہ سماجی 
خدمات

ہلپ الئن

تفریحی 
سرگرمیاں

بچوں کا 
تحفظ

اداروں میں 
حوالگی

ثقافتی 
سرگرمیاں

تعلیم نا 
بالغاں

ترجمانی

غسل خانہ

بیت ا لخال

ما ہر 
داندان

نفسیاتی 
معاونت

تولیدی/ جنس ی

صحت 
/نفسیاتی
سماجی

قانونی معاونت

رضاکارانہ 
واپس ی

معلومات

کمپیوٹر

مشاور   برائے
روزگار

(  كا چھاتی
ی دودھ اپالنے ک

معاونت

سماجی معاونت 
برائے خواتین

اداروں کی فہرست

کپڑوں کی
تقسیم

تعلیم 
بالغاں

مالی امداد

LGBTQI
حمايت

معذور افراد

ہسپتال  اور مراکز صحت

Online نقشہ: goo.gl/Z2MFj7

گھنٹے 24حاضر ڈيوٹی ہسپتال  
بجے  8کھلے رہتے ہيں اور  شفٹيں 

ی قبل از دوپہر مسلسل تبديل ہوت
ہيں،ہر مخصوص شعبے کيلئے 

دوسرا  ہسپتال کھال  ہوتا ہے 
کيلئے يونانی زبان ميں ہسپتال

روزانہ پروگرام
کيلئے يونانی زبان ميں 

روزانہ پروگرام
کيلئے يونانی زبان ميں 

روزانہ پروگرام
کيلئے يونانی زبان ميں 

:کيلئے ماہانا پروگرام ہسپتال
 : :عربی ميں•
 :فارسی ميںفارسی ميں•
ترکی ميں ترکی ميں •
اردو ميں اردو ميں •
سورج ميں سورج ميں •

صحت ميں حوالگی کے  محکمہ 
مات عمل کے   متعلق تفصيلی معلو

goo.gl/aWukEF :( انگريزی ميں)

مختصر ہدایات

منزلتيسری 55-53موناس تيريو:بلدیاتی کلینک
15:00ـ 08:00:  کاروقاتا

يونانی زبان: زبانيں 
ايکسرے، نسائی ماہر،غذائيت ، پسند صحت، ماہرکارڈيولوجسٹنرس، : شعبہ جات 

ماہراطفال ، پلمونولوجسٹ(آنکھ کا ڈکٹر)اوتھتھولوجسٹ
2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053: ابطہ 

صحت کی خدمات  کيلئے پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے : تبصرے 

.bترياندريا4کارائسکاکی         :بلدیاتی کلینک ،
15:00–08:00: کاروقاتا

يونانی زبان : زبانيں 
لب ، ماہر تشخيص ايکسرے ، ماہِر اَمراِض نِسواں ، ماہِر غذائيت ، مشير صحت ، ماہِر امراِض قَ : شعبہ جات 
، ماہِر امراِض اطفال  ، پھيپھڑوں کا ڈاکٹر ،۔نرس ، ماہر امراض چشم/کمپوڈر

509020 2310 & 509053 2310: رابطہ 
پہلے مالقات کا ٹائم لينا ہے: تبصرے 

بلدیہ ت ھیسالونیکی. 1

.dبے گھر افراد کا یومیہ مرکز
62موناس تیریو 

20:00-10:00: کاروقاتاا 
زبانيونانی :زبانيں 

2310527938ابطہ

.aKEM پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے انضمام کا مرکز“ –
 93Bموناس تيريو

- 8:3014:00جمعہ    –سوموار : کاروقاتا
مطالبے پر-کرمانجی  –سورانی -فارسی–عربی اور يونانی : ز بانيں
2313318646 ,2313318647 ,2313318623:   رابطہ

اتی مدد، نفسي. کی سہولياتايک سٹاپ کی دکان کی خدمات اور سماجی خدمات اور سماجی فوائد تک رسائی : تبصرے
قانونی مشاورت، تارکين وطن اور پناہ گزينوں کے لئے انتظامی مدد، سماجی خدمات تک رسائی، حوالہ جات

e اوساندروآوپولي کی مشاورت ایکسنڈرخواتین
منزل ، تیسری 10

پورا دن: اوقات کار 
يونانی زبان :زبانيں  
SOS  528984 2310: رابطہ  15900

شامل کريں+ 30تمام فون نمبر يونانی ہیں ۔ اگر آپ ايک بین اال قوامی فون استمال کر رےہ ہیں 



کب کال کرنی ےہ  کہاں کال کرنی ےہ ٹیلیفون 

پناہ کے عمل ميں عام معلومات اور مدد ،رہائشی اجازت 
ی فوائد، ديگر تنظيموں ک/نامہ،قانونی مسائل اور حقوق

ـخدمات اور ٹيلی فون کے ذريعے ترجمانی کيلئےـ
برائے معلومات و  معاونتہنگامی الئن  

يونانی ريڈ کراس
پير  تا  منگل

سے                8:00
بجے 20:00

210 514 0440Viber/WhatsApp: 
6934724893

ردش، يونانی، انگريزی، فرانسيسی، عربی، ک
ڈا، پشتو، دری، روسی، سواہيلی، کينياروان

کيروندی، ترکش

انی اگر تم انسانی سمگلنگ کا شکار ہو يا انس
وسمگلينگ کا شکار ہونے والے کو جانتے ہ

انسانی سمگلنگ کيلئے
معلوماتی الئن (کئی زبانوں ميں دستياب ہے)1109

ر بچہ ہيں اور  آپ  گھريلو تشدد سے گز/اگر آپ عورت
يا  آپ کو کسی اور کا علم ہے جس کی ہيں رہے 

صورت حال  ايسی ہے

ےجنرل سيکريٹريٹ برائ
( ايکا/ )صنفی مساوات  
Ε.Κ.Κ.Α.

15900–خواتين 

1107–بچے      

…اگر آپ نے اپنے خاندان کا رکن کھو ديا ہے
يونانی ريڈکراس  

–8:30جمعہ  –سوموار 
14:30

210 52 300 43

د بچوں   اور نوعمروں کيلئے نفسياتی مد
…کيلئے

E.K.K.A./

بچے کی مسکراہٹ

بڑوں کے لۓ–197

بچوں کے لۓ-1056

ندزجواپنیہيںجانتےكوكسیآپاگريا,آپاگر
.ہورہی/رہاسوچکیلينےگی (کليماکيا)پيمانے 1018

رنا آپ ايک نسل پرستی کے واقعے کا ذکر کاگر
ہيںے چاہتہيں يا اپنے حقوق کيلئے معلومات چاہتے 

شدد نسل پرستی کے ت–پوليس 
کے  سامنے کيلئے شعبہ 11414

بارے يورپی يونين  کے دوبارہ  آباد کاری پروگرام کے
...ميں معلومات 

EASO جمعہ  –سوموار 
9:00–17:00

694 482 9138
عربی،کرماجی،سورانی،فارسی

يونان ميں پناہ  کيلئے معلومات پناہ کا ادارہ 210 69 88500

رت اگر آپ کو اپنے کيش کارڈ کے ساتھ مدد کی ضرو
ئلہ يا مس/ ہے، کھوئے گئے کارڈ کی رپورٹ کريں اور 

ہو

يونان کيش االئنس ہاٹ الئن
15:00-09:00: جمع-پير 

2103300170
وائبر اور وٹس ايب

6944514441عربی اور فرانسيسی 
6940716099ديگر زبانيں 

جنس پرست، ابيلنگی ، کو،ہم اگر آپ اپنے آپ 
(  مدد)اور معاونت سمجھتے ہےانٹرسيکسٹرانسگينڈر ، 

کی ضرورت سمجھتے ہيں

ڈپال سو
:جمعہ –سوموار 
10:00-19:00

11528
کی ديگر ای ميل+ انگريزی، فرانسيسی 

درخواست پر ۔
diplasou@11528.gr

اگر آپ  کو معذوری يا دائمی بيماری ہے اور معاونت 
کی ضرورت سمجھتے ہيں( مدد)

NCDP
: جمعہ -سوموار 

8:00-16:00
2109949837: رابطہ 

ی يونانشمالعام معلومات کی الئن   BlueRefugeeCenter
عربی ،ُکردی 2310555266

،فارسی،ترکش،ارددو

ٹیلیفون  نمبرزمفید    

النڈری

طبیخانہ

کیلئے بچوں
جگہ

سماجی 
دواخانہ

کھانا

ناشتہ سماجی 
خدمات

الئن ہلپ

تفریحی 
سرگرمیاں

کا بچوں
تحفظ

میں اداروں
حوالگی

ثقافتی
سرگرمیاں

تعلیم نا
بالغاں

ترجمانی

خانہ غسل

بیت ا لخال

ما ہر
داندان

نفسیاتی 
معاونت

تولیدی/ جنس ی

صحت
/نفسیاتی
سماجی

قانونی معاونت

رضاکارانہ
واپس ی

معلومات

کمپیوٹر

برائے مشاور
روزگار

(كاچھاتی
اپالنے ک ی دودھ

معاونت

سماجی معاونت
خواتین برائے

فہرست کی اداروں

کپڑوں کی
تقسیم

تعلیم
بالغاں

امداد مالی

LGBTQI
حمايت

افراد معذور

مراکزصحت اور ہسپتال

Online نقشہ:goo.gl/Z2MFj7

ڈيوٹی ہسپتال گھنٹے24حاضر
شفٹيں  اور رہتے ہيں بجے 8کھلے

مسلسل تبديل ہوت دوپہر از ی قبل
کيلئے شعبے مخصوص ہيں،ہر
کھال  ہوتا ہے  دوسرا  ہسپتال

ميں ہسپتال کيلئے يونانی زبان
پروگرام روزانہ

:کيلئے ماہانا پروگرامہسپتال
ميں• :عربی
:فارسی ميں•
ترکی ميں•
ميں • اردو
ميں • سورج

کے  محکمہ حوالگی ميں صحت
معلو مات عمل کے   متعلق تفصيلی

ميں) :( انگريزی goo.gl/aWukEF

مختصرہدایات

تيريو:بلدیاتی کلینک منزلتيسری55-53موناس
15:00ـ 08:00: کاروقاتا

يونانی زبان:زبانيں
جات صحت، ماہرکارڈيولوجسٹنرس،:شعبہ پسند نسائی ماہر،غذائيت ، ايکسرے،

ڈکٹر)اوتھتھولوجسٹ پلمونولوجسٹ(آنکھ کا ماہراطفال ،
2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053:ابطہ 

ہے: تبصرے ٹائم لينا مالقات کا پہلے کيلئے خدمات کی صحت

.bکلینک ترياندريا4کارائسکاکی  :بلدیاتی ،
15:00–08:00: کاروقاتا

يونانی زبان: زبانيں
َق: شعبہ جات امراِض ماہِر ، صحت مشير ، غذائيت ماہِر ، نِسواں اَمراِض ماہِر ، ايکسرے تشخيص لب ، ماہر
ماہر امراض چشم/کمپوڈر ، ،۔نرس ڈاکٹر کا پھيپھڑوں ، اطفال امراِض ماہِر ،

509020 2310 & 509053 2310: رابطہ 
لينا ہے: تبصرے کا ٹائم پہلے مالقات

بلدیہ ت ھیسالونیکی. 1

.dبے گھر افراد کا یومیہ مرکز
تیریو 62موناس

20:00-10:00: کاروقاتاا 
زبانيونانی:زبانيں

2310527938ابطہ

.aKEMوطن کے انضمام کا مرکز – “پناہ گزینوں اور تارکین
تيريو  93Bموناس

8:3014:00جمعہ–سوموار: کاروقاتا -
پر-کرمانجی–سورانی-فارسی–عربی اور يونانی : ز بانيں مطالبے
2313318646 ,2313318647 ,2313318623:رابطہ

اور سماجی فوائد تک رسائی : تبصرے خدمات اور سماجی خدمات دکان کی مدد،نفسي. کی سہولياتايک سٹاپ کی اتی
خدمات تک رسائی، حوالہ جات لئے انتظامی مدد، سماجی کے گزينوں پناہ اور وطن تارکين مشاورت، قانونی

e ایکسنڈرخواتین مشاورت اوساندروآوپوليکی
تیسری10 منزل،

کار پورا دن: اوقات
زبان:زبانيں يونانی
SOS  528984 2310: رابطہ 15900

ہیں کررےہ استمال فون قوامی اال بین ايک اگرآپ ۔ ہیں نمبريونانی فون شامل کريں+ 30تمام



تھیسالونیکی کے شہری عالقے میں 
مفت خدمات

:ترمیم شدہ اشاعت  تھیسالونیکی
2019مۂی  44شمارہ 

موجودہ معلومات تبدیل ہو سکتی ہیں  مزید معلومات یا تبصروں کیلئے   
ا ا -:براہء مہربانی رابطہ کریں  

:ايک مصنوعات 
تھيسالونيکی ميں شہری کام کرنے والے گروپ

کےنمبرز ہنگامی صورت حال  

ایمبولینس فا ئر پریگیڈ پولیس

2019( مۂی)–4شمارہ 

goo.gl/WTXSTn
مفید معلومات

اورسیاسی پناہ گزینوں، کیلۂے مہاجرین


