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تهندروستیسهنتهرەکانینهخۆشخانهو

goo.gl/Z2MFj7نەخشەی ئۆنالیین 

کات ژمێر خزمەت گوزاری ئیمێرجینسی ٢٤
لە نەخۆشخانە جییاجیاکاندابە پێی خشتەی 

ی بەیانی ٨:٠٠دیاری کراو کە لە کات ژمێر 
دەست پێ دەکات بە شێوەیەکی گشتی لە 
نەخۆش خانە جیاجیاکان لە کاردان بۆ 
پسپۆڕی جیاواز ؛؛؛؛خشتەی ئەرکی 
ڕۆژانەی نە خۆش خانەکان کە لە ئەرکدان 
بە زمانی ئینگلیزی
https://www.vrisko.gr/efimeries-
nosokomeion/thessalonikh/oles-
oi-efimeries-nosokomeion

: بەرنامەی مانگانەی نەخۆش خانەکان
•  :goo.gl/m1C6zE  عەرەبیبە
• goo.gl/oEb9tf وبە ئوردو :
• goo.gl/kxNQSR بە فارسی
• goo.gl/1DYjeE بە تورکی

زانیاری تەواو لە سەر ڕێگاکانی ناردن 
تەحویل کردن بۆ خزمەت گوزاریەتە 
تەندروستیەکان

goo.gl/aWukEF ( ئینگلیزیبە 

کوورتڕێننوێنی 

. 55-53موناستیریو وانی؛موناستیریشارەیعیاده

ی عە سر٣هە تا  ٨یانی  یە 
یونانیزمان؛

ئیشاعە  ؛تیشك؛پسپۆڕی خۆراك؛ئامۆژگاری؛ تە ندروستی؛نە خۆشی دڵ؛پە رستیار ؛چاو پسپۆرێکان ؛ 
؛پزیشکی مندااڵنو قوڕگ و سنگ

2310509021& 2310509012**,  2310509020& 2310509053*پە یوەندی بە م ژمارانە وە 
پێش وە خت سە رە بگریت بۆ خزمە ت گوزاری تە ندروستیتانتێبینی؛پێویستە 

تریان تریا٤عیاده  سارە وا نی ؛کارێسکاکی -
عە سر 3:00بە یانی هە تا 8:00سە عات؛

یونانیزمان؛ 
پسپۆڕی ئافرەتان  نە خۆشی دڵ  تیشك ئە شیعە مامان پە رستیار دکتۆری دان وە چاو پسپۆڕێکان؛

كپزیشکی گشتی پزیشکی قورگ و سنگ و پزیشکی مندااڵن ئا مۆژگاری تە ندروستی پسپۆڕی خۆ را
2310509020 &2310509053 پە یوە ندی کردن

؛پێویستە پێش وه خت سە رە بگریتتێبینی

٦٢سه نته ری ڕۆژانه بۆ که سانی بێجێ؛موناستیریو -

؛20:00بۆ 10:00؛عاتسە 
یونانیزمان؛ 

2310527938ندییوە پە 

93رقم موناستیریو ‘:-

وارەسه نته ر بۆ تێکه ڵ بوونی په نا به را ن و ئا 
٤بۆ٩؛دووشە ممە هە تا هە ینی سە عات کات 

08:30–14:00سە عات؛ 
یونانی و عە رەبیزمان؛ 

2313318646, 2313318647, 2313318623؛ یوەندیپە 
؛پشتگیری کا رگێری بۆ پە نا بە ران و ئاوارە کان دهست گە یشتن بە خزمە ت گوزارییە کۆمە اڵێبینیت

یتێکان

.e نته ری ڕاویژکاری ئافرە تانسه

3شوێن؛ئه لکساندرو تابقی 
؛ بە درێژایی ڕۆژکات

یونانی زمان؛ 
5289842310 SOS 15900 پە یوە ندی بە م ژمارانە وە؛؛

سالۆنیكشارەوانی 1.

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

گشتیتییارمەوگشتیپرسیاریبۆ
ئقامەرێتیبەناپەپڕۆسەیبۆ

تخزمەترینسیئاژاوەمافویاسایباریروکا
تەڕێگایلەنڕاگێروهدنیکردابینهاوەرهەوەگوزاری

وەنەفولە
گیریپشتونیاریزاهۆتالینی

یونانیسوریسەلیبی
ڕۆژیتاهەوەمەدووشەڕۆژیلە

ینیهە
08:00  –20:00

210 514 0440
ڤایبروەواتساپیژمارە

٦٩٣٤٧٢٤٨٩٣

سێكکەرسەلەیەهەزانیاریتیانقوربانیتتۆرگە
مرۆڤبەکردنەنیگازرباقوربانیکە

گانیبازریوەچارسەهێلی
وەمرۆڤەبەکردن

جیاواززمانیبە
١١.٩

دهتیژندوتوڕویبەڕومندالییانکچییانژنیتۆرگەئە
ڕوویڕووبەکەکهسێكرسەلەیەهەزانیاریتدخویاوهبیتە

وهبێتەدهیتیژتوندو

انیکسیەبۆگشتیتیسکرتاریە
زگەڕه Ε.Κ.Κ.Α.

15900 - تانئافرەبۆ
مندااڵنبۆ       1107

بوووونخێزانینیماندائەبۆ
یونانیسوریلیبیسە

ینیهەتاهەوەمەشەدوولە
08:30  – 14:30

210 52 300 43

وکارانرزههەبۆناسیروندهگییریپشت
مندااڵن

E.K.K.A. /
دااڵنمنیندهخە

-- یشتوانپێگە 1056
197 مندااڵن

یتیناسناکەسێکیشکەیانسیاوێکتنایانتۆرگەئە
یژیانیانژیانتبەتاییکۆێتتەنەنیاوێتیەئەکە

بهێنێت
کلیماکا 1018

رستیپەزگەڕهرسەلەڕاپۆرتێكوێتبتەرگەئە
ملەبگێڕیروەکانتمافەرسەلەیاخوودسیتبنو

دابواره

پەزگەڕهبەدژشیپۆلیسیبە
رستی 11414

بارەدووبۆپارووئەکێتییەرسەلەزانیاری
نرابەنایپەوەکردنەجێنیشتە } طوتینئیعاده

EASO

ینیهەتاهەممەشەدووڕۆژی
09:00-17:00

بیرەعە 9138 482 694
.کوردی وەکرمانجیوسۆرای

فارسی

یونانلەرێتیبەپناسەرزانیاری ننایولەریبەناپەتیڕێوىرایەبە 210 69 885 00

کەتپارەکارتیبۆتیەیارمەبەپێویستترگەئە { قنباکارتی (
یەهەتکێشەخۆتیانکردوهوونکەتیانکارتە

یمانیپەهاوهاوکاریهێڵی
تیوڵەنێودهسوریلیبیسە

ینیهەتاهەممشەدوویونانلە
: 09:00 - 15:00

210 33 001 70
رڤایبە :واتساب\

بیرهعە .. نسیفره 6944514441 
تریشکانیزمانە 6940716099 

ڕەگەزیتکەدەکەیتخۆتبەهەستئەگەر
و پێویستت بە پشگیری

هەتاهەممەشەدووڵتانیننگەلە
- 10:00 :ینی 19:00

11528
..ئینگلیزی ڕهنسیفە ترکردنێکداواوە +

diplasou@11528.grلە

درێژکیشییەخۆنەیانمیدانئەمکەرگەئە
یەتیمەیابەپێویستتڵەگەلەنتیەخا

NCDP
ینیهەتاکووەمەدووشەلە

08:00 - 16:00 
210 9949837

یونانریکوبالەگشتیزانیارییهێڵی رانبەناپەبۆشینرینتەسە
2310 555 266 - بیرەعە ،کوردی ,

ووردوووتوکی فارسی,

یبکهکوێوەبهندییوهپهکردنندییوهپهکاتی کانهفولهتهژماره

کانسودهبهفونهلهتهژماره خزمەت گوزاریەکاننەێشو

خواردن

سووکخۆراکیمەژه

پزیشکیتگوزاریخزمە

داندپزیشکی

یرمانخانەدە
تیاڵیەکۆمە

ناسیرونده

جنسیندروستیتە
هێنانیمهەەرببۆ

منداڵ

روندهپشگیری
تیاڵیەکۆمەناسی

یاساییپشتگیری

شیردانیپشتگیری
دایکانبۆسروشتی

یارمەهێڵی
تی

گوزییەتخزمە
تیەییەاڵکۆمە

کانە

زانیاری

بۆرکردنێفخولی
یشتوانپێگە

رکردنیێفخولی
مندااڵن

مندااڵنستنیپارا

مندااڵنجێی

بەخۆشکاتی وچاالکی
بردنرەس

بۆخزمەوەواستنەگ
ترتگوزاری

ۆبڵگەکۆمەپشتگیری
تانفرهائ

گیریتپش
دارایی

رگێڕانوه

نکاەکلتورییچاالکییە

کردنرئاوسە

حمام

شۆریجل

ەوەی وەانڕەگ
خۆیستی

رکۆمپیتەریێئام

بۆئامۆژگاری
ئیشیەودۆزینە

جلکردنیشەداب
رگەبو

خەڵکی خاوەن 
تایبەتپێداویستی 

LGBTQI
پشتگیری 
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2310 555 266 - بیرەعە ،کوردی ,

ووردوووتوکی فارسی,

یبکهکوێوەبهندییوهپهکردنندییوهپهکاتی کانهفولهتهژماره

کانسودهبهفونهلهتهژماره خزمەت گوزاریەکاننەێشو

خواردن

سووکخۆراکیمەژه

پزیشکیتگوزاریخزمە

داندپزیشکی

یرمانخانەدە
تیاڵیەکۆمە

ناسیرونده

جنسیندروستیتە
هێنانیمهەەرببۆ

منداڵ

روندهپشگیری
تیاڵیەکۆمەناسی

یاساییپشتگیری

شیردانیپشتگیری
دایکانبۆسروشتی

یارمەهێڵی
تی

گوزییەتخزمە
تیەییەاڵکۆمە

کانە

زانیاری

بۆرکردنێفخولی
یشتوانپێگە

رکردنیێفخولی
مندااڵن

مندااڵنستنیپارا

مندااڵنجێی

بەخۆشکاتی وچاالکی
بردنرەس

بۆخزمەوەواستنەگ
ترتگوزاری

ۆبڵگەکۆمەپشتگیری
تانفرهائ

گیریتپش
دارایی

رگێڕانوه

نکاەکلتورییچاالکییە

کردنرئاوسە

حمام

شۆریجل

ەوەی وەانڕەگ
خۆیستی

رکۆمپیتەریێئام

بۆئامۆژگاری
ئیشیەودۆزینە

جلکردنیشەداب
رگەبو

خەڵکی خاوەن 
تایبەتپێداویستی 

LGBTQI
پشتگیری 



ی ئێوارە٥بەیانی ٩دوو شەممە بۆ هەینی کاتژمێر 
2310555266 /2310555264/ ١نهۆمی٢٥یۆانی کۆلێتی پەیوەندی

؛عەرەبی؛فارسی؛ئینگلیزی؛فەرەنسی؛تورکی؛ئوردوو؛یونانی؛کرمانجی؛سۆرانی؛دەری؛پاشتووزمان
لە دوای قوتابخانە لە پێویسەمە وعید؛پێش وەخت ؛گوزاریخزمەت پشتگیریتێبینی

ساڵە١٧ساڵەوە تا ٦ناو تۆمارکردن لەتەمەنی . بیرکاری  ویۆنانی وئینگلیزی ٨تا . ٣کاتژمێر دەوام لە 

سۆلیداریتی ناو/شین بۆ پهنابهران  سهنتهری 5 .
٢٣١٠٥٥٥٢٦٦هێڵی زانیاری گشی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

17:00 – عاتسە    09:00
عە رە بی ؛کوردی سۆرانی و کرمانجی؛ئە ڵمانی؛ئسپانی؛ جۆرجی؛ ئوردوو؛بە ؛ زمان

فارسی؛دەری؛ نگالی؛فە رە نسی 
أ٢٩؛ناو نیشان؛پتۆلۆمێون 2310501040/ 2310501030ژمارە ی تە لە فون 

وعید؛پێش وەخت پێویستە بۆ هە مو خز مە ت گو زارێکانمە تێبینی 

، دوو شەممە تا چوار شەممە   14:00–10:00: کاتژمێر
2315530644info@daycenter-emt.gr، ٥ئۆرفانیدو : پەیوەندی

عەرەبی ، ئوردو ، فارسی ، تورکی : زمان
، نانی 10:30–09:00نانی بەیانی پێشکەش دەکرێت . پێویست بە ناونوسی کردنە : تێبینی

14:00–12:30نیوەڕۆ 
تن بۆ پێشکەو& گرنگیپێدان بۆ  منداڵی ساوا خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ مەوعیدا دا دەبێت 

 02–ی بەیانی 11و خوشکو براکانیان ، هەموو ڕۆژانی جومعە ، 6-0مندااڵن 

ئهلکیۆنیرئکخروای 

مێتائهدرەسی . 

ناومي  

ماڵی ئێلپیدا 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
پاپاناستاسیۆ ئەلێکس پەیوەندی

پەناخوازەکان کۆچبەرەکانکۆرسی زمانی یۆنانی بۆ پەنابەرەکان تێبینی
مندااڵن ان و گروپی تەمەنەکدەست پێکەرەکان ، سەرەتایی ، پێشکەوتوو ئاستی جیاواز 

.پێویست بە مەوعیدە بۆ ناونوسین لە پۆلەکان، گەنجان ، گەورە سااڵن 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
ا ؛ پتۆلێمێۆن پەیوەندی

تگیری پۆلی خەیاتی ، بەرهەم هێنانی چنین ، یارمەتی کۆمەاڵیەتی ، پشتێبینی
.بەپەلەدەرونی و یارمەتی بۆ حاڵەتی

و دوو شەممە تا جومعە17:00-09:00: کاتژمێر
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فەڕەنسی : زمان

ئستراتیگۆ پرانتۆنا: پەیوەندی
یستەمی پشتگیری و بەدەستهێنانی س)*(یارمەتی دەرونی ، کۆبونەوەی بەکۆمەڵ و بە تەنها ، )**(: تێبینی

ارمەتی لە ڕێگەی تەلەفونەوە ، یارمەتی بۆ وەرگرتنی مەوعید ، ی( تەرجومە ) تەندروستی گشتی ، وەرگێڕان 
.  قانونی و توێژەری

نته ری بایه خدان به ئاوارەو ؛په نا به رانسه 

12:0018:00و پێنجشەممە سێشەمە :کاتژمێرکاتژمێر
محە تە ی[لە نزیك شە مە ندده فە رە٥ناو نیشان وێستگەی خریستۆس پئپسو؛ /  2310541022؛ یوه ندی پە 

؛شوێنی سە المە ت بۆ کات بە سە ر بردن هە ل بۆ خۆ شتن؛جل شتن و وشك کردنە وه ی؛دابە ش کردنی  تێبینی
یاتیش؛خواردن و خواردنە وه ش؛؛خولی زمانی ئینگلیزی بۆ مندااڵن؛؛وە  خە فەلە 

سالۆنیکــ  بنکه ی سۆلیدارێتی

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

٦پشت گیری په ر وە ردە یی ؛ناو نیشان ؛سپارتیس -
14:00-21:00 دوو شە ممە هە تا هە ینی

یونانیزمان؛ 
2310848734 &2310509013 پە یوە ندی بە م ژما را نە وە

ساڵی١٨بۆ ١٢پشت گیری پە روە ردەیی ؛لە دووای قوتابخانە بۆ تە مە نی خزمە ت گوزاریێکان؛ 

12.30-10.30ئیمێرجنسی کراوەیە لە ژمارەی هەینی–دووشەممە –؛کات
ینیدووشە ممە هە تا هە 

؛عەرەبی؛ئینگلیزی؛فارسی؛ئوردووفەرەنسی،کرمانجیزمان
www.facebook.com/mobileinfoteam ؛پەیوەندی؛

؛زانیاری  لە سەر ئیشوکاری پەنا بە رێتی وە دارایی وە ئستیسما راتتێبینی

55-53مۆناستیریو گواستنهوە بۆ خهڵکانی خاوەن پێداویستی تایبهت و کێشهی جهستهیی 
جومعە-دوو شەممە , 14:00-08:00: کاتژمێر

یۆنانی : زمان 
2310509038& 2310509013: پەیوەندی

ئەو کەسەی کە خزمەتگوزاریەکە .14:0014:0022:00و  06:0006:0014:00دوو دەوام ، : تێبینی
یۆرۆ بۆ 0.60یۆرۆ بۆ مەبەستی خوێندن و 0.30بەکاردەهێنێت بڕە پارەیەکی کەم دەدات بە بڕی 

. مەبەستی ئیش و کار 
وەرگرتنی مەوعید پێویست . یۆرۆ دەکات 15بەکارهێنانی بەردەوامی سااڵنە پێویست بە بڕە پارەی 

.کاتژمێر لە گواستنەوەکە ئەنجام بدرێت 24دەکات پێش 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

تیمی موبایل 

یاریگای تۆپی پێ

وردەکاری بەرنامە16:00–9:00پێنج شەممە )**(/16:30–09:30دووشەممە هەتا هەینی؛کات کات 
: وردەکاری بەرنامە17:30–09:30دووشەممەـجومعە :کاتژمێر https://tinyurl.com/y4ltuk6r

عەرەبی؛فەرەنسی؛یونانی؛فاسی زمان؛
/بەرامبر تییی سیندۆس١٧ئەندرەیا پاپاندرێو :ەیوەندیپ

  /2310796019 ,6941678675 ,6973502573 / https://www.facebook.com/sindoscc/
یەتی تەمەن بە سەرە گرتن،پەرەسەندنی منداڵ(سێڤێ)وانە و سیمینار بۆفێربونی زمانی یۆنانی ئینگلیزی،چاکردنی :تێبینی

.دانیشتنی چارەسەری هونەری بۆمندااڵن،گروپی باوکان،شوێنی دورومان [.٥بۆ٠]

لهسندوس بهردەسته

٦پشت گیری په ر وە ردە یی ؛ناو نیشان ؛سپارتیس 

جومعە

تراپێزونتوس & 8بردن کسیۆپۆلۆ سهنتهری تایبهتی کات بهسهر 

، دوو شەممە تا جومعە 08:0008:0014:00کاتژمێر کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

2310509013& 2310819515: پەیوەندی
( موتەرجم ) بەبێ خزمەتگوزاری وەرگێڕان .پروگرامی خوێندن و کلتوری بۆ گەورەسااڵن : تێبینی

08:00-14:00 ینیشە ممە هە تا هە دوو کاتژمێر
یونانی عە رە بی ئینگلیزیزمان ؛ 

ئیڤاسمۆسوە پیثاگۆرا  /٦؛ناونیشان ؛نڤیلی2310558506& 2310558505: پە یوە ندی بە م ژمارانە وە
:تێکانپشتگیری کا رگێری بۆ پە نا بە ران و ئاوارە کان دهست گە یشتن بە خزمە ت گوزارییە کۆمە اڵ یتێبینی

وزكوردیلیو وافیزمئاوارەکانوپهنابهرانپوونیتێکهڵبۆسهنتهر  .کیم

، دوو شەممە تا چوار شەممە  08:00-20:00:کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

1میخالی . ا & سارافی .ستر/ : : پەیوەندی
.ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوە بۆ بڕوانامەی یۆنانی .پۆلی چەند ئاستی دوا نیوەڕوان : تێبینی

ەنجام بدەن بۆ ئ( موقابەلە) خوێندن و بەشی تایبەت لە مێژو و کلتور بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت چاوپێکەوتن 
.ناسنامەی یۆنانی 

. یکیس شارەوانی سمەرجەکان بۆ داواکاری دەبێت دانیشتوی نیاپۆلی بێت مەرجەکان بۆ داواکاری دەبێت دانیشتوی نیاپۆلی بێت . داواکە دەنێردرێت لە مانگی نۆ دا 

پەیوەندی

ۆ هەمووان ، تۆپی پێ بشوێنی جیاواز سینەما وەکو فێربونی چاالکی پشت بە پرۆژەکە تێبینی
سالۆنیکی یۆنانیاریگای کاتسانیۆ ، ئاگیۆس دیمیتریۆس ، 

إكلیبس Eclipse .25

ممە هە تا هە ینی دووشە کات؛
؛عە رە بی ؛ئینگلیزی؛یۆنانی ؛ئوردوو؛فارسیزمان

/ facebook.com/eclipsethessaloniki واتساپ  ٦٩٨٢٣٥٦٨١٣پەیوەندی
eclipse_alkusuf@riseup.net

LGBTQIبۆ پە نا بە ران؛ پشتگیری تێبینی

سیكییس-پۆلی زمانی یۆنانی شارەوانی نیاپۆلی نیاپۆلی 

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

ما داهێنانی پهنابهرانی ترۆ
تێر دێ هۆمس

معلومات

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن



ی ئێوارە٥بەیانی ٩دوو شەممە بۆ هەینی کاتژمێر 
2310555266 /2310555264/ ١نهۆمی٢٥یۆانی کۆلێتی پەیوەندی

؛عەرەبی؛فارسی؛ئینگلیزی؛فەرەنسی؛تورکی؛ئوردوو؛یونانی؛کرمانجی؛سۆرانی؛دەری؛پاشتووزمان
لە دوای قوتابخانە لە پێویسەپێویسەمە وعید؛پێش وەخت ؛گوزاریخزمەت پشتگیریتێبینیتێبینی

ساڵە١٧ساڵەوە تا ٦ناو تۆمارکردن لەتەمەنی . بیرکاری  ویۆنانی وئینگلیزی ٨تا . ٣کاتژمێر دەوام لە 

سۆلیداریتی ناو/شین بۆ پهنابهران  سهنتهری 5 .
٢٣١٠٥٥٥٢٦٦هێڵی زانیاری گشی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

هێڵی زانیاری گشی 

17:00 – عاتسە    09:00
عە رە بی ؛کوردی سۆرانی و کرمانجی؛ئە ڵمانی؛ئسپانی؛ جۆرجی؛ ئوردوو؛بە ؛ زمان

فارسی؛دەری؛ نگالی؛فە رە نسی 
أ٢٩؛ناو نیشان؛پتۆلۆمێون 2310501040/ 2310501030ژمارە ی تە لە فون 

وعید؛پێش وەخت پێویستە بۆ هە مو خز مە ت گو زارێکانمە تێبینی 

، دوو شەممە تا چوار شەممە   14:00–10:00: کاتژمێر
2315530644info@daycenter-emt.gr، ٥ئۆرفانیدو : پەیوەندی

عەرەبی ، ئوردو ، فارسی ، تورکی : زمان
، نانی 10:30–09:00نانی بەیانی پێشکەش دەکرێت . . پێویست بە ناونوسی کردنە : تێبینی

14:00–12:30نیوەڕۆ نیوەڕۆ 
تن بۆ پێشکەو& گرنگیپێدان بۆ  منداڵی ساوا خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ مەوعیدا دا دەبێت خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ مەوعیدا دا دەبێت خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ مەوعیدا دا دەبێت 

 02–ی بەیانی 11و خوشکو براکانیان ، هەموو ڕۆژانی جومعە ، 6-0مندااڵن 

ئهلکیۆنیرئکخروای 

مێتائهدرەسی . 

ناومي  

ماڵی ئێلپیدا 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
پاپاناستاسیۆ ئەلێکس پەیوەندی

پەناخوازەکان کۆچبەرەکانکۆرسی زمانی یۆنانی بۆ پەنابەرەکان تێبینی
مندااڵن ان و گروپی تەمەنەکدەست پێکەرەکان ، سەرەتایی ، پێشکەوتوو ئاستی جیاواز 

.پێویست بە مەوعیدە بۆ ناونوسین لە پۆلەکان، گەنجان ، گەورە سااڵن 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
ا ؛ پتۆلێمێۆن پەیوەندی

تگیری پۆلی خەیاتی ، بەرهەم هێنانی چنین ، یارمەتی کۆمەاڵیەتی ، پشتێبینی
.بەپەلەدەرونی و یارمەتی بۆ حاڵەتی

و دوو شەممە تا جومعە17:00-09:00: کاتژمێر
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فەڕەنسی : زمان

ئستراتیگۆ پرانتۆنا: پەیوەندی
یستەمی پشتگیری و بەدەستهێنانی س)*(یارمەتی دەرونی ، کۆبونەوەی بەکۆمەڵ و بە تەنها ، )**(: تێبینی

ارمەتی لە ڕێگەی تەلەفونەوە ، یارمەتی بۆ وەرگرتنی مەوعید ، ی( تەرجومە ) تەندروستی گشتی ، وەرگێڕان 
.  قانونی و توێژەری

نته ری بایه خدان به ئاوارەو ؛په نا به رانسه 

12:0018:00و پێنجشەممە سێشەمە :کاتژمێرکاتژمێر
محە تە ی[لە نزیك شە مە ندده فە رە٥ناو نیشان وێستگەی خریستۆس پئپسو؛ /  2310541022؛ یوه ندی پە 

؛شوێنی سە المە ت بۆ کات بە سە ر بردن هە ل بۆ خۆ شتن؛جل شتن و وشك کردنە وه ی؛دابە ش کردنی  تێبینی
یاتیش؛خواردن و خواردنە وه ش؛؛خولی زمانی ئینگلیزی بۆ مندااڵن؛؛وە  خە فەلە 

سالۆنیکــ  بنکه ی سۆلیدارێتی

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

٦پشت گیری په ر وە ردە یی ؛ناو نیشان ؛سپارتیس -
14:00-21:00 دوو شە ممە هە تا هە ینی

یونانیزمان؛ 
2310848734 &2310509013 پە یوە ندی بە م ژما را نە وە

ساڵی١٨بۆ ١٢پشت گیری پە روە ردەیی ؛لە دووای قوتابخانە بۆ تە مە نی خزمە ت گوزاریێکان؛ 

12.30-10.30ئیمێرجنسی کراوەیە لە ژمارەی هەینی–دووشەممە –؛کات
ینیدووشە ممە هە تا هە 

؛عەرەبی؛ئینگلیزی؛فارسی؛ئوردووفەرەنسی،کرمانجیزمان
www.facebook.com/mobileinfoteam ؛پەیوەندی؛

؛زانیاری  لە سەر ئیشوکاری پەنا بە رێتی وە دارایی وە ئستیسما راتتێبینی

55-53مۆناستیریو گواستنهوە بۆ خهڵکانی خاوەن پێداویستی تایبهت و کێشهی جهستهیی 
جومعە-دوو شەممە , 14:00-08:00: کاتژمێر

یۆنانی : زمان 
2310509038& 2310509013: پەیوەندی

ئەو کەسەی کە خزمەتگوزاریەکە .14:0022:00و  06:0014:00دوو دەوام ، : تێبینی
یۆرۆ بۆ 0.60یۆرۆ بۆ مەبەستی خوێندن و 0.30بەکاردەهێنێت بڕە پارەیەکی کەم دەدات بە بڕی 

. مەبەستی ئیش و کار 
وەرگرتنی مەوعید پێویست . یۆرۆ دەکات 15بەکارهێنانی بەردەوامی سااڵنە پێویست بە بڕە پارەی 

.کاتژمێر لە گواستنەوەکە ئەنجام بدرێت 24دەکات پێش 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

تیمی موبایل 

یاریگای تۆپی پێ

وردەکاری بەرنامە16:00–9:00پێنج شەممە )**(/16:30–09:30دووشەممە هەتا هەینی؛کات کات 
: وردەکاری بەرنامە17:30–09:30دووشەممەـجومعە :کاتژمێر https://tinyurl.com/y4ltuk6r

عەرەبی؛فەرەنسی؛یونانی؛فاسی زمان؛
/بەرامبر تییی سیندۆس١٧ئەندرەیا پاپاندرێو :ەیوەندیپ

  /2310796019 ,6941678675 ,6973502573 / https://www.facebook.com/sindoscc/
یەتی تەمەن بە سەرە گرتن،پەرەسەندنی منداڵ(سێڤێ)وانە و سیمینار بۆفێربونی زمانی یۆنانی ئینگلیزی،چاکردنی :تێبینی

.دانیشتنی چارەسەری هونەری بۆمندااڵن،گروپی باوکان،شوێنی دورومان [.٥بۆ٠]

لهسندوس بهردەسته

تراپێزونتوس & 8بردن کسیۆپۆلۆ سهنتهری تایبهتی کات بهسهر 

، دوو شەممە تا جومعە 08:0014:00کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

2310509013& 2310819515: پەیوەندی
( موتەرجم ) بەبێ خزمەتگوزاری وەرگێڕان .پروگرامی خوێندن و کلتوری بۆ گەورەسااڵن : تێبینی

08:00-14:00 ینیشە ممە هە تا هە دوو کاتژمێر
یونانی عە رە بی ئینگلیزیزمان ؛ 

ئیڤاسمۆسوە پیثاگۆرا  /٦؛ناونیشان ؛نڤیلی2310558506& 2310558505: پە یوە ندی بە م ژمارانە وە
:تێکانپشتگیری کا رگێری بۆ پە نا بە ران و ئاوارە کان دهست گە یشتن بە خزمە ت گوزارییە کۆمە اڵ یتێبینی

وزكوردیلیو وافیزمئاوارەکانوپهنابهرانپوونیتێکهڵبۆسهنتهر  .کیم

، دوو شەممە تا چوار شەممە  08:00-20:00:کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

1میخالی . ا & سارافی .ستر/ : پەیوەندی
.ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوە بۆ بڕوانامەی یۆنانی .پۆلی چەند ئاستی دوا نیوەڕوان : تێبینی

ەنجام بدەن بۆ ئ( موقابەلە) خوێندن و بەشی تایبەت لە مێژو و کلتور بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت چاوپێکەوتن 
.ناسنامەی یۆنانی 

. یکیس شارەوانی سمەرجەکان بۆ داواکاری دەبێت دانیشتوی نیاپۆلی بێت . داواکە دەنێردرێت لە مانگی نۆ دا 

پەیوەندی

ۆ هەمووان ، تۆپی پێ بشوێنی جیاواز سینەما وەکو فێربونی چاالکی پشت بە پرۆژەکە تێبینی
سالۆنیکی یۆنانیاریگای کاتسانیۆ ، ئاگیۆس دیمیتریۆس ، 

إكلیبس Eclipse .25

ممە هە تا هە ینی دووشە کات؛
؛عە رە بی ؛ئینگلیزی؛یۆنانی ؛ئوردوو؛فارسیزمان

/ facebook.com/eclipsethessaloniki واتساپ  ٦٩٨٢٣٥٦٨١٣پەیوەندی
eclipse_alkusuf@riseup.net

LGBTQIبۆ پە نا بە ران؛ پشتگیری تێبینی

سیكییس-پۆلی زمانی یۆنانی شارەوانی نیاپۆلی 

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

ما داهێنانی پهنابهرانی ترۆ
تێر دێ هۆمس

معلومات

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن



ئیمکا سسالۆنیکی بینای نیکۆالو گێرمەنۆ 

پرۆگرامی پەنابەران پەیوەندی
پێویست بە مەوعیدە تێبینی

کیچاالچاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی سااڵن 4-16بۆ مندااڵنی 
جومعە شەممە دوو 

00:جومعە ، –دوو شەممە کۆرسی یۆنانی و ئنگلیزی بۆ گەورە سااڵن 

16:00-09:30دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ
6971736250یوەندی  پە  WhatsApp & Viber) / 2310270914 / mfc-
thes@redcross.gr /  ١ڤە مڤاکا & یونۆس دراگومی

ئوردو ، فارسی نسی؛عرەبی؛؛ یونانیی؛ئینگلیزی؛فە رە زمان
ون تی دارایی و شوێنی ئیش کردن  ئیش کردن لە سە ر حاڵە ت ڕێنمایی وپشت گیری  تێکە ڵ ب؛یارمە تێبینی

باڵو کردنە وەی زانیاری خزمە ت گوزارێکانی گە ڕاندنە وە پە یوەندی خێزانییە کان؛
رواتساپ وە ڤایبە6934724893یان 2105140440:هۆتالیینی سە لیبی سور بۆ زانیاری و پشت گیری

13:00–10:00سێشەمە هەتا پێنجشەمە کروەیە :سەعات
رەبی؛ئوردوو ؛پە نجابی؛فارسی؛ده ری؛ ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە زمان

gcr_thess@gcr.gr یوەندیقاتی پە ق4, 9دانایدون  /25004 2310 / (Danaidon 9)
بشکە ری   چارسکردنی درونئ او عنفی جنسی  گە ومالتی     پیوستئ  موعد  بە کرئ  هە می بو تێبینی

16:00تا  کاتشمیر     10روژی  دوشمبە او پنشمە اوجمعە     لە کاتشمیر 

راننابهپهئاوارەوبۆیۆنانیڕاوێژکاریڕێخراوی

– 15:00, ؛  دووشە ممە ؛سێ شە ممە ؛پێنج شە ممەکات 10:00 
6995794379 / facebook.com/Arabian.Greek.Friendship :پە یوەندی

؛عە رەبی یونانی؛ئینگللیزیزمان
شەو ٨:٠٠هەتا ٥:٠٠هە مو چوارشە ممە و هە ینی و شەممەو یەك شەممە سەعات؛؛دەرسەکان تێبینی

عرەبیۆنانوتیهاوڕێیهگرتنویه

Red cross multifunctional center (MFC) . 9
جۆرجۆراوباریکاروبۆسورخاجیرینتهسه

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

2ا  ، کۆفۆکلی8پراساکاکی / 2316001000-884/ 2311264629: پەیوەندی
.  یدەعپێویست بە مەو: تێبینی

.ەرەبی دەبێت عەرەبی زمانەکان ،سەنتەرەکە بە زمانی یۆنانی و عسااڵن ، 4-2بۆ مندااڵنی 
سیمینار و چاالکی وەکو شانۆ ، مۆسیقا ، زانست.سااڵن بۆ هەموو نەتەوەکان 6-2بۆ مندااڵنی 

کۆمهاڵیهتیهکانسهنتهری مندااڵن بۆ پێشکهوتنی بههرە " دیادراسیس 

براكسیس 

17:00 – ؛سەعات 09:00
ئەرگیۆ دیمیتریوو١ئەرکازۆ پۆلیۆس؛/ 2310556145پەیوەندی  

عەرەبی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛فەرەنسی؛
شەمان ٤پشتگیری یاسایی؛پزیشکی دەرونی بەس (شەممە٥شەممە ٤شەممە و ٣دان؛پزیشکی ؛تێبینی

می تی, پزیشکی دڵ(    ***)ئامادە نیە چوار شەممان(**)گشتی؛دەرمان خانە؛.؛پێویسە سەرە بگیرێ  د
شممەوهەینی٥شەممەو؛٤گەڕۆك  ؛

ۆژ بۆ خۆشتن و جل شتنسهنتهری 

ی ئێوارە٥بەیانی بۆ ١٠رۆژانە
٦٢ناونیشان؛ موناستیریو / 2310527938؛ پەیوەندی:

هەروەها خزمەتگوزارێکان  بە سەرەگرتن لەبەر  لە بەر دەستان زمانی فارسی لە چەند کاتێکی دیاری کراو 
دابینکراوە

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

17:00-9:00دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ/کاتژمێر
...؛فارسی،عەرەبی،تورکی هتدزمان

 urban.thessaloniki.diotima@gmail.comلە واتس ئەپ و 2310534445/6975872416:پەیوەندی
سەرپەرشتىکردنی بارودۆخ ،هاوکاری )نێر،مێ،هاوڕەگەزباز( SGBVخزمەتکردنی تایبەتمەندە بە :تێبینی

.یاسای،چاالکی بەهێز كردن

– 18:00عات؛ سە /ڕۆژانە 10:00
ژمارە ی پە یوە ندیژمارە ی پە یوە ندی

، کرمانجی، پەشتوو،سۆرانیئورد بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیرە ؛عە زمان
ئامۆ ژ گاری هە ر زە کا ران؛ هاوکاری بۆ  پێ گە یشتوان و وە  بۆ ئیش پە یدا کردن؛/؛ پشگیری دە رونی تێبینی

هە رزەکاران

16:00–10:00هەفتانە  : کاتژمێرەکان
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فارسی : زمان

2310534652: پەیوەندی 
وەی ئیش هەموو ڕۆژانی سێ شەممە ،پشتگیری دەرونی و کۆمەاڵیەتی ،توێژینە: تێبینی

.و کار ، حسابدار ، توێژینەوەی دارایی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

– 17:00کات؛  10:00
/ 2311296392ژمارەی  irida@intervolvegr.com / ١؛نهۆمی ٥٩ڤێنزیلیوئلێفتیریۆ پەیوه ندی

هەمووزمانەکانزمان
مە کچان چاالکی دابین دەکرێت بۆ مندااڵنی تە/؛ سە نتە ر و پڕۆگرامە کانی تە نها کراوە یە بۆ ژنان تێبینی

بەجێ هێشتنی منداڵ ڕێپێنەدراوە [خوارتر لە هە مان کاتی چاالکێکان بۆ دایکان؛سە رپە رشتیاران ١٢ن 
ردن سە پە یوەندی بکە یان نامە ی ئە لیکترۆنی بە ئیمێل بنێرە بۆ زانیینی کاتی چاال کێکان پێش سە ردان ک]

رە گرتن و وەخت گرتن پێویست نیە بە اڵم خۆ تۆمار کردن پێویستە

نته ری ئیریدای ژنان کلتورە جیاوازەکان  سه 

16:30-08:30ینی؛ دووشممە هە تا هە سەعات
26Ε    نوسینگەΕ  بینایA1 گیۆرگیۆ   ڤاسیلیۆس پەیوه ندی

تێبینی؛یارمە تیدان بۆ گە ڕانە وە ی خۆ ویستی وە پڕۆژە ی دووبارە تێکە ڵ بو نە وە

21:30-17:00,ینیشە ممە هە تا هە دوو کات؛ 
٢٤ئە سۆپوو : odisseasmet@yahoo.com ؛ پە یوەندی

بۆهە موو پێگە یشتوان وو پە نا بە روو ئاوارەو خە ڵکی [ئە لف١وای مستە [؛خولی زمانی یونانی تێبینی
سااڵن  ناو نوسین لە ناو مانگی نۆ دە ست پێ دە کات١٧بۆ ١٤ناو خۆ وە هە رزە کاران لە تە مە نی 

اوذیسیاس

هاواڵتیانبۆ پەنابەران و کۆچبەران و 17:00-09:00شە ممە هە تا هە ینی دوو کات؛ 
؛ یونانی؛ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە رەبی؛بولغاریزمان

/ 2310566641: پە یوەندی    thessaloniki@mdmgreece.gr /  29A پتۆلۆمیۆن
؛ پسپۆڕی تێبینی
روەها خزمە تگوزاری و پشتگیری هە (هتد.مندااڵن؛د.ماخ؛دده .ژنان؛د.گشتی؛د.جیا کە پێکها توون لە؛دجیا 

ستەبە گوێرەی مە وعید لە بە ر دە (پسپۆری  ده رونی وکۆ مە ڵ ناس)ده روونی و کۆمە اڵیە تی

العالمأطباء 

أرسیس

سپارتینجانگهرینتهسه
\پتۆلۆمێۆن/٩

، 35بتولیمیون . 

70فینیزیلو . 
کرێتدهشبهداشیائهپراکسیڕێخراویلگهلهفتاڤێنزێلیۆحهله

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
2310227311 : پە یوە ندی

؛عە رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیزمان
اریدا بۆ پێگە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکتێبینی

پشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  
ناسی ؛کات ژمێر؛ناسی ؛کات ژمێر؛

12موناستیریو 

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
: یوە ندیپە

رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛عە زمان
گە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکاریدا بۆ پێتێبینی

ناسیپشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  

40بتولیمیون. 
سپارتینجانگهرینتهسه

؛  سە عات/ڕۆژانە 10:00-17:00
2315504301ژمارە ی پە یوە ندی

ئە شیا دا بە ش ده کرت

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 



ئیمکا سسالۆنیکی بینای نیکۆالو گێرمەنۆ 

پرۆگرامی پەنابەران پرۆگرامی پەنابەران پەیوەندی
تێبینی

پەیوەندی
پێویست بە مەوعیدە پێویست بە مەوعیدە 

سااڵن 4-16بۆ مندااڵنی 
پێویست بە مەوعیدە 

سااڵن 
پێویست بە مەوعیدە 

سااڵن 
پێویست بە مەوعیدە 

کیچاالچاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی  بۆ مندااڵنی 
جومعە شەممە شەممە دوو 

چاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی سااڵن سااڵن 
جومعە 

چاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی چاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی چاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی چاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی چاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی 

بۆ گەورە سااڵن 
جومعە 

00:00:جومعە ، جومعە ، –دوو شەممە کۆرسی یۆنانی و ئنگلیزی کۆرسی یۆنانی و ئنگلیزی بۆ گەورە سااڵن 

16:00-09:30دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ
6971736250یوەندی  پە  WhatsApp & Viber) / 2310270914 / mfc-
thes@redcross.gr /  ١ڤە مڤاکا & یونۆس دراگومی

ئوردو ، فارسی نسی؛عرەبی؛؛ یونانیی؛ئینگلیزی؛فە رە زمان
ون تی دارایی و شوێنی ئیش کردن  ئیش کردن لە سە ر حاڵە ت ڕێنمایی وپشت گیری  تێکە ڵ ب؛یارمە تێبینی

باڵو کردنە وەی زانیاری خزمە ت گوزارێکانی گە ڕاندنە وە پە یوەندی خێزانییە کان؛
رواتساپ وە ڤایبە6934724893یان 2105140440:هۆتالیینی سە لیبی سور بۆ زانیاری و پشت گیری

13:00–10:00سێشەمە هەتا پێنجشەمە کروەیە :سەعات
رەبی؛ئوردوو ؛پە نجابی؛فارسی؛ده ری؛ ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە زمان

gcr_thess@gcr.gr یوەندیقاتی پە ق4, 9دانایدون  /25004 2310 / (Danaidon 9)
بشکە ری   چارسکردنی درونئ او عنفی جنسی  گە ومالتی     پیوستئ  موعد  بە کرئ  هە می بو تێبینی

16:00تا  کاتشمیر     10روژی  دوشمبە او پنشمە اوجمعە     لە کاتشمیر 

راننابهپهئاوارەوبۆیۆنانیڕاوێژکاریڕێخراوی

– 15:00, ؛  دووشە ممە ؛سێ شە ممە ؛پێنج شە ممەکات 10:00 
6995794379 / facebook.com/Arabian.Greek.Friendship :پە یوەندی

؛عە رەبی یونانی؛ئینگللیزیزمان
شەو ٨:٠٠هەتا ٥:٠٠هە مو چوارشە ممە و هە ینی و شەممەو یەك شەممە سەعات؛؛دەرسەکان تێبینی

عرەبیۆنانوتیهاوڕێیهگرتنویه

Red cross multifunctional center (MFC) . 9
جۆرجۆراوباریکاروبۆسورخاجیرینتهسه

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

2ا  ، کۆفۆکلی8پراساکاکی / 2316001000-884/ 2311264629: پەیوەندی
.  یدەعپێویست بە مەو: تێبینی

.ەرەبی دەبێت عەرەبی زمانەکان ،سەنتەرەکە بە زمانی یۆنانی و عسااڵن ، 4-2بۆ مندااڵنی 
سیمینار و چاالکی وەکو شانۆ ، مۆسیقا ، زانست.سااڵن بۆ هەموو نەتەوەکان 6-2بۆ مندااڵنی 

کۆمهاڵیهتیهکانسهنتهری مندااڵن بۆ پێشکهوتنی بههرە " دیادراسیس 

براكسیس 

17:00 – ؛سەعات 09:00
ئەرگیۆ دیمیتریوو١ئەرکازۆ پۆلیۆس؛/ 2310556145پەیوەندی  

عەرەبی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛فەرەنسی؛
شەمان ٤پشتگیری یاسایی؛پزیشکی دەرونی بەس (شەممە٥شەممە ٤شەممە و ٣دان؛پزیشکی ؛تێبینی

می تی, پزیشکی دڵ(    ***)ئامادە نیە چوار شەممان(**)گشتی؛دەرمان خانە؛.؛پێویسە سەرە بگیرێ  د
شممەوهەینی٥شەممەو؛٤گەڕۆك  ؛

ۆژ بۆ خۆشتن و جل شتنسهنتهری 

ی ئێوارە٥بەیانی بۆ ١٠رۆژانە
٦٢ناونیشان؛ موناستیریو / 2310527938؛ پەیوەندی:

هەروەها خزمەتگوزارێکان  بە سەرەگرتن لەبەر  لە بەر دەستان زمانی فارسی لە چەند کاتێکی دیاری کراو 
دابینکراوە

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

17:00-9:00دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ/کاتژمێر
...؛فارسی،عەرەبی،تورکی هتدزمان

 urban.thessaloniki.diotima@gmail.comلە واتس ئەپ و 2310534445/6975872416:پەیوەندی
سەرپەرشتىکردنی بارودۆخ ،هاوکاری )نێر،مێ،هاوڕەگەزباز( SGBVخزمەتکردنی تایبەتمەندە بە :تێبینی

.یاسای،چاالکی بەهێز كردن

– 18:00عات؛ سە /ڕۆژانە 10:00
ژمارە ی پە یوە ندی

، کرمانجی، پەشتوو،سۆرانیئورد بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیرە ؛عە زمان
ئامۆ ژ گاری هە ر زە کا ران؛ هاوکاری بۆ  پێ گە یشتوان و وە  بۆ ئیش پە یدا کردن؛/؛ پشگیری دە رونی تێبینی

هە رزەکاران

16:00–10:00هەفتانە  : کاتژمێرەکان
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فارسی : زمان

2310534652: پەیوەندی 
وەی ئیش هەموو ڕۆژانی سێ شەممە ،پشتگیری دەرونی و کۆمەاڵیەتی ،توێژینە: تێبینی

.و کار ، حسابدار ، توێژینەوەی دارایی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

– 17:00کات؛  10:00
/ 2311296392ژمارەی  irida@intervolvegr.com / ١؛نهۆمی ٥٩ڤێنزیلیوئلێفتیریۆ پەیوه ندی

هەمووزمانەکانزمان
مە کچان چاالکی دابین دەکرێت بۆ مندااڵنی تە/؛ سە نتە ر و پڕۆگرامە کانی تە نها کراوە یە بۆ ژنان تێبینی

بەجێ هێشتنی منداڵ ڕێپێنەدراوە [خوارتر لە هە مان کاتی چاالکێکان بۆ دایکان؛سە رپە رشتیاران ١٢ن 
ردن سە پە یوەندی بکە یان نامە ی ئە لیکترۆنی بە ئیمێل بنێرە بۆ زانیینی کاتی چاال کێکان پێش سە ردان ک]

رە گرتن و وەخت گرتن پێویست نیە بە اڵم خۆ تۆمار کردن پێویستە

نته ری ئیریدای ژنان کلتورە جیاوازەکان  سه 

16:30-08:30ینی؛ دووشممە هە تا هە سەعات
26Ε    نوسینگەΕ  بینایA1 گیۆرگیۆ   ڤاسیلیۆس پەیوه ندی

تێبینی؛یارمە تیدان بۆ گە ڕانە وە ی خۆ ویستی وە پڕۆژە ی دووبارە تێکە ڵ بو نە وە

21:30-17:00,ینیشە ممە هە تا هە دوو کات؛ 
٢٤ئە سۆپوو : odisseasmet@yahoo.com ؛ پە یوەندی

بۆهە موو پێگە یشتوان وو پە نا بە روو ئاوارەو خە ڵکی [ئە لف١وای مستە [؛خولی زمانی یونانی تێبینی
سااڵن  ناو نوسین لە ناو مانگی نۆ دە ست پێ دە کات١٧بۆ ١٤ناو خۆ وە هە رزە کاران لە تە مە نی 

اوذیسیاس

هاواڵتیانبۆ پەنابەران و کۆچبەران و 17:00-09:00شە ممە هە تا هە ینی دوو کات؛ 
؛ یونانی؛ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە رەبی؛بولغاریزمان

/ 2310566641: پە یوەندی    thessaloniki@mdmgreece.gr /  29A پتۆلۆمیۆن
؛ پسپۆڕی تێبینی
روەها خزمە تگوزاری و پشتگیری هە (هتد.مندااڵن؛د.ماخ؛دده .ژنان؛د.گشتی؛د.جیا کە پێکها توون لە؛دجیا 

ستەبە گوێرەی مە وعید لە بە ر دە (پسپۆری  ده رونی وکۆ مە ڵ ناس)ده روونی و کۆمە اڵیە تی

العالمأطباء 

أرسیس

سپارتینجانگهرینتهسه
\پتۆلۆمێۆن/٩

، 35بتولیمیون . 

70فینیزیلو . 
کرێتدهشبهداشیائهپراکسیڕێخراویلگهلهفتاڤێنزێلیۆحهله

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
2310227311 : پە یوە ندی

؛عە رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیزمان
اریدا بۆ پێگە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکتێبینی

پشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  
ناسی ؛کات ژمێر؛

12موناستیریو 

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
: یوە ندیپە

رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛عە زمان
گە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکاریدا بۆ پێتێبینی

ناسیپشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  

40بتولیمیون. 
سپارتینجانگهرینتهسه

؛  سە عات/ڕۆژانە 10:00-17:00
2315504301ژمارە ی پە یوە ندی

ئە شیا دا بە ش ده کرت

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 



ئەم نەخشەیە بەردەستە لەم سایتەی خوارەوە 

ژە نوسراوە شینهکان ئاما

به ڕێكخراوە 

کۆمهاڵیهتیهکان ئهکات

ساڵۆنیکپاسەکانی 
ڕێگای پاسەکان بەردەسە لە ئۆنالین 

(بە ئینگلیزی)

وهەروەها لە ڕێگەی بەرنامەی موبایل دەتوانیت دایبەزێنیت 

https://www.refugee.info/greece/services/map/


– 18:00عات؛ سە /ڕۆژانە 10:00
ژمارە ی پە یوە ندی

، کرمانجی، پەشتوو،سۆرانیئورد بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیرە ؛عە زمان
ئامۆ ژ گاری هە ر زە کا ران؛ هاوکاری بۆ  پێ گە یشتوان و وە  بۆ ئیش پە یدا کردن؛/؛ پشگیری دە رونی تێبینی

هە رزەکاران

16:00–10:00هەفتانە  : کاتژمێرەکان
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فارسی : زمان

2310534652: پەیوەندی 
وەی ئیش هەموو ڕۆژانی سێ شەممە ،پشتگیری دەرونی و کۆمەاڵیەتی ،توێژینە: تێبینی

.و کار ، حسابدار ، توێژینەوەی دارایی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

– 17:00کات؛  10:00
/ 2311296392ژمارەی  irida@intervolvegr.com / ١؛نهۆمی ٥٩ڤێنزیلیوئلێفتیریۆ پەیوه ندی

هەمووزمانەکانزمان
مە کچان چاالکی دابین دەکرێت بۆ مندااڵنی تە/؛ سە نتە ر و پڕۆگرامە کانی تە نها کراوە یە بۆ ژنان تێبینی

بەجێ هێشتنی منداڵ ڕێپێنەدراوە [خوارتر لە هە مان کاتی چاالکێکان بۆ دایکان؛سە رپە رشتیاران ١٢ن 
ردن سە پە یوەندی بکە یان نامە ی ئە لیکترۆنی بە ئیمێل بنێرە بۆ زانیینی کاتی چاال کێکان پێش سە ردان ک]

رە گرتن و وەخت گرتن پێویست نیە بە اڵم خۆ تۆمار کردن پێویستە

نته ری ئیریدای ژنان کلتورە جیاوازەکان  سه 

16:30-08:30ینی؛ دووشممە هە تا هە سەعات
26Ε    نوسینگەΕ  بینایA1 گیۆرگیۆ   ڤاسیلیۆس پەیوه ندی

تێبینی؛یارمە تیدان بۆ گە ڕانە وە ی خۆ ویستی وە پڕۆژە ی دووبارە تێکە ڵ بو نە وە

21:30-17:00,ینیشە ممە هە تا هە دوو کات؛ 
٢٤ئە سۆپوو : odisseasmet@yahoo.com ؛ پە یوەندی

بۆهە موو پێگە یشتوان وو پە نا بە روو ئاوارەو خە ڵکی [ئە لف١وای مستە [؛خولی زمانی یونانی تێبینی
سااڵن  ناو نوسین لە ناو مانگی نۆ دە ست پێ دە کات١٧بۆ ١٤ناو خۆ وە هە رزە کاران لە تە مە نی 

اوذیسیاس

هاواڵتیانبۆ پەنابەران و کۆچبەران و 17:00-09:00شە ممە هە تا هە ینی دوو کات؛ 
؛ یونانی؛ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە رەبی؛بولغاریزمان

/ 2310566641: پە یوەندی    thessaloniki@mdmgreece.gr /  29A پتۆلۆمیۆن
؛ پسپۆڕی تێبینی
روەها خزمە تگوزاری و پشتگیری هە (هتد.مندااڵن؛د.ماخ؛دده .ژنان؛د.گشتی؛د.جیا کە پێکها توون لە؛دجیا 

ستەبە گوێرەی مە وعید لە بە ر دە (پسپۆری  ده رونی وکۆ مە ڵ ناس)ده روونی و کۆمە اڵیە تی

العالمأطباء 

أرسیس

سپارتینجانگهرینتهسه
\پتۆلۆمێۆن/٩

، 35بتولیمیون . 

70فینیزیلو . 
کرێتدهشبهداشیائهپراکسیڕێخراویلگهلهفتاڤێنزێلیۆحهله

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
2310227311 : پە یوە ندی

؛عە رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیزمان
اریدا بۆ پێگە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکتێبینی

پشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  
ناسی ؛کات ژمێر؛

12موناستیریو 

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
: یوە ندیپە

رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛عە زمان
گە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکاریدا بۆ پێتێبینی

ناسیپشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  

40بتولیمیون. 
سپارتینجانگهرینتهسه

؛  سە عات/ڕۆژانە 10:00-17:00
2315504301ژمارە ی پە یوە ندی

ئە شیا دا بە ش ده کرت

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

ئیمکا سسالۆنیکی بینای نیکۆالو گێرمەنۆ 

پرۆگرامی پەنابەران پەیوەندی
پێویست بە مەوعیدە تێبینی

کیچاالچاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی سااڵن 4-16بۆ مندااڵنی 
جومعە شەممە دوو 

00:جومعە ، –دوو شەممە کۆرسی یۆنانی و ئنگلیزی بۆ گەورە سااڵن 

16:00-09:30دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ
6971736250یوەندی  پە  WhatsApp & Viber) / 2310270914 / mfc-
thes@redcross.gr /  ١ڤە مڤاکا & یونۆس دراگومی

ئوردو ، فارسی نسی؛عرەبی؛؛ یونانیی؛ئینگلیزی؛فە رە زمان
ون تی دارایی و شوێنی ئیش کردن  ئیش کردن لە سە ر حاڵە ت ڕێنمایی وپشت گیری  تێکە ڵ ب؛یارمە تێبینی

باڵو کردنە وەی زانیاری خزمە ت گوزارێکانی گە ڕاندنە وە پە یوەندی خێزانییە کان؛
رواتساپ وە ڤایبە6934724893یان 2105140440:هۆتالیینی سە لیبی سور بۆ زانیاری و پشت گیری

13:00–10:00سێشەمە هەتا پێنجشەمە کروەیە :سەعات
رەبی؛ئوردوو ؛پە نجابی؛فارسی؛ده ری؛ ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە زمان

gcr_thess@gcr.gr یوەندیقاتی پە ق4, 9دانایدون  /25004 2310 / (Danaidon 9)
بشکە ری   چارسکردنی درونئ او عنفی جنسی  گە ومالتی     پیوستئ  موعد  بە کرئ  هە می بو تێبینی

16:00تا  کاتشمیر     10روژی  دوشمبە او پنشمە اوجمعە     لە کاتشمیر 

راننابهپهئاوارەوبۆیۆنانیڕاوێژکاریڕێخراوی

– 15:00, ؛  دووشە ممە ؛سێ شە ممە ؛پێنج شە ممەکات 10:00 
6995794379 / facebook.com/Arabian.Greek.Friendship :پە یوەندی

؛عە رەبی یونانی؛ئینگللیزیزمان
شەو ٨:٠٠هەتا ٥:٠٠هە مو چوارشە ممە و هە ینی و شەممەو یەك شەممە سەعات؛؛دەرسەکان تێبینی

عرەبیۆنانوتیهاوڕێیهگرتنویه

Red cross multifunctional center (MFC) . 9
جۆرجۆراوباریکاروبۆسورخاجیرینتهسه

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

2ا  ، کۆفۆکلی8پراساکاکی / 2316001000-884/ 2311264629: پەیوەندی
.  یدەعپێویست بە مەو: تێبینی

.ەرەبی دەبێت عەرەبی زمانەکان ،سەنتەرەکە بە زمانی یۆنانی و عسااڵن ، 4-2بۆ مندااڵنی 
سیمینار و چاالکی وەکو شانۆ ، مۆسیقا ، زانست.سااڵن بۆ هەموو نەتەوەکان 6-2بۆ مندااڵنی 

کۆمهاڵیهتیهکانسهنتهری مندااڵن بۆ پێشکهوتنی بههرە " دیادراسیس 

براكسیس 

17:00 – ؛سەعات 09:00
ئەرگیۆ دیمیتریوو١ئەرکازۆ پۆلیۆس؛/ 2310556145پەیوەندی  

عەرەبی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛فەرەنسی؛
شەمان ٤پشتگیری یاسایی؛پزیشکی دەرونی بەس (شەممە٥شەممە ٤شەممە و ٣دان؛پزیشکی ؛تێبینی؛تێبینی

می تی, پزیشکی دڵ(    ***)ئامادە نیە چوار شەممان(**)گشتی؛دەرمان خانە؛.؛پێویسە سەرە بگیرێ  د
شممەوهەینی٥شەممەو؛٤گەڕۆك  ؛

ۆژ بۆ خۆشتن و جل شتنسهنتهری 

ی ئێوارە٥بەیانی بۆ ١٠رۆژانە
٦٢ناونیشان؛ موناستیریو / 2310527938؛ پەیوەندی:

هەروەها خزمەتگوزارێکان  بە سەرەگرتن لەبەر  لە بەر دەستان زمانی فارسی لە چەند کاتێکی دیاری کراو 
دابینکراوە

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

17:00-9:00دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ/کاتژمێر
...؛فارسی،عەرەبی،تورکی هتدزمان

 urban.thessaloniki.diotima@gmail.comلە واتس ئەپ و 2310534445/6975872416:پەیوەندی
سەرپەرشتىکردنی بارودۆخ ،هاوکاری )نێر،مێ،هاوڕەگەزباز( SGBVخزمەتکردنی تایبەتمەندە بە :تێبینی

.یاسای،چاالکی بەهێز كردن



– 18:00عات؛ سە /ڕۆژانە 10:00
ژمارە ی پە یوە ندی

، کرمانجی، پەشتوو،سۆرانیئورد بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیرە ؛عە زمان
ئامۆ ژ گاری هە ر زە کا ران؛ هاوکاری بۆ  پێ گە یشتوان و وە  بۆ ئیش پە یدا کردن؛/؛ پشگیری دە رونی تێبینی

هە رزەکاران

16:00–10:00هەفتانە  : کاتژمێرەکان
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فارسی : زمان

2310534652: پەیوەندی 
وەی ئیش هەموو ڕۆژانی سێ شەممە ،پشتگیری دەرونی و کۆمەاڵیەتی ،توێژینە: تێبینی

.و کار ، حسابدار ، توێژینەوەی دارایی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

– 17:00کات؛  10:00
/ 2311296392ژمارەی  irida@intervolvegr.com / ١؛نهۆمی ٥٩ڤێنزیلیوئلێفتیریۆ پەیوه ندی

هەمووزمانەکانزمان
مە کچان چاالکی دابین دەکرێت بۆ مندااڵنی تە/؛ سە نتە ر و پڕۆگرامە کانی تە نها کراوە یە بۆ ژنان تێبینی

بەجێ هێشتنی منداڵ ڕێپێنەدراوە [خوارتر لە هە مان کاتی چاالکێکان بۆ دایکان؛سە رپە رشتیاران ١٢ن 
ردن سە پە یوەندی بکە یان نامە ی ئە لیکترۆنی بە ئیمێل بنێرە بۆ زانیینی کاتی چاال کێکان پێش سە ردان ک]

رە گرتن و وەخت گرتن پێویست نیە بە اڵم خۆ تۆمار کردن پێویستە

نته ری ئیریدای ژنان کلتورە جیاوازەکان  سه 

16:30-08:30ینی؛ دووشممە هە تا هە سەعات
26Ε    نوسینگەΕ  بینایA1 گیۆرگیۆ   ڤاسیلیۆس پەیوه ندی

تێبینی؛یارمە تیدان بۆ گە ڕانە وە ی خۆ ویستی وە پڕۆژە ی دووبارە تێکە ڵ بو نە وە

21:30-17:00,ینیشە ممە هە تا هە دوو کات؛ 
٢٤ئە سۆپوو : odisseasmet@yahoo.com ؛ پە یوەندی

بۆهە موو پێگە یشتوان وو پە نا بە روو ئاوارەو خە ڵکی [ئە لف١وای مستە [؛خولی زمانی یونانی تێبینی
سااڵن  ناو نوسین لە ناو مانگی نۆ دە ست پێ دە کات١٧بۆ ١٤ناو خۆ وە هە رزە کاران لە تە مە نی 

اوذیسیاس

هاواڵتیانبۆ پەنابەران و کۆچبەران و 17:00-09:00شە ممە هە تا هە ینی دوو کات؛ 
؛ یونانی؛ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە رەبی؛بولغاریزمان

/ 2310566641: پە یوەندی    thessaloniki@mdmgreece.gr /  29A پتۆلۆمیۆن
؛ پسپۆڕی تێبینی
روەها خزمە تگوزاری و پشتگیری هە (هتد.مندااڵن؛د.ماخ؛دده .ژنان؛د.گشتی؛د.جیا کە پێکها توون لە؛دجیا 

ستەبە گوێرەی مە وعید لە بە ر دە (پسپۆری  ده رونی وکۆ مە ڵ ناس)ده روونی و کۆمە اڵیە تی

العالمأطباء 

أرسیس

سپارتینجانگهرینتهسه
\پتۆلۆمێۆن/٩

، 35بتولیمیون . 

70فینیزیلو . 
کرێتدهشبهداشیائهپراکسیڕێخراویلگهلهفتاڤێنزێلیۆحهله

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
2310227311 : پە یوە ندی

؛عە رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسیزمان
اریدا بۆ پێگە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکتێبینی

پشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  
ناسی ؛کات ژمێر؛

12موناستیریو 

20:00 – سە عاتڕۆژانە 09:00
: یوە ندیپە

رە بی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛عە زمان
گە یشتوان؛ ؛ پشتگیری بۆ قوتابێکان؛ناو نوسین بۆ قوتابخانە؛چاالکی لە وە ختی بێکاریدا بۆ پێتێبینی

ناسیپشت گیری دەروون ]ئێوارە    ٥؛..هە تا ٩؛..ئامۆژگاری بۆ  دۆزینە وەی کار بۆ خێزا ندارن  

40بتولیمیون. 
سپارتینجانگهرینتهسه

؛  سە عات/ڕۆژانە 10:00-17:00
2315504301ژمارە ی پە یوە ندی

ئە شیا دا بە ش ده کرت

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

ئیمکا سسالۆنیکی بینای نیکۆالو گێرمەنۆ 

پرۆگرامی پەنابەران پەیوەندی
پێویست بە مەوعیدە تێبینی

کیچاالچاالکی وەرزشی ،شانۆ ، ئیشی دەستی ، وێنە کێشان ، دروستکردنی سااڵن 4-16بۆ مندااڵنی 
جومعە شەممە دوو 

00:جومعە ، –دوو شەممە کۆرسی یۆنانی و ئنگلیزی بۆ گەورە سااڵن 

16:00-09:30دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ
6971736250یوەندی  پە  WhatsApp & Viber) / 2310270914 / mfc-
thes@redcross.gr /  ١ڤە مڤاکا & یونۆس دراگومی

ئوردو ، فارسی نسی؛عرەبی؛؛ یونانیی؛ئینگلیزی؛فە رە زمان
ون تی دارایی و شوێنی ئیش کردن  ئیش کردن لە سە ر حاڵە ت ڕێنمایی وپشت گیری  تێکە ڵ ب؛یارمە تێبینی

باڵو کردنە وەی زانیاری خزمە ت گوزارێکانی گە ڕاندنە وە پە یوەندی خێزانییە کان؛
رواتساپ وە ڤایبە6934724893یان 2105140440:هۆتالیینی سە لیبی سور بۆ زانیاری و پشت گیری

13:00–10:00سێشەمە هەتا پێنجشەمە کروەیە :سەعات
رەبی؛ئوردوو ؛پە نجابی؛فارسی؛ده ری؛ ئینگلیزی؛فە رەنسی؛عە زمان

gcr_thess@gcr.gr یوەندیقاتی پە ق4, 9دانایدون  /25004 2310 / (Danaidon 9)
بشکە ری   چارسکردنی درونئ او عنفی جنسی  گە ومالتی     پیوستئ  موعد  بە کرئ  هە می بو تێبینی

16:00تا  کاتشمیر     10روژی  دوشمبە او پنشمە اوجمعە     لە کاتشمیر 

راننابهپهئاوارەوبۆیۆنانیڕاوێژکاریڕێخراوی

– 15:00, ؛  دووشە ممە ؛سێ شە ممە ؛پێنج شە ممەکات 10:00 
6995794379 / facebook.com/Arabian.Greek.Friendship :پە یوەندی

؛عە رەبی یونانی؛ئینگللیزیزمان
شەو ٨:٠٠هەتا ٥:٠٠هە مو چوارشە ممە و هە ینی و شەممەو یەك شەممە سەعات؛؛دەرسەکان تێبینی

عرەبیۆنانوتیهاوڕێیهگرتنویه

Red cross multifunctional center (MFC) . 9
جۆرجۆراوباریکاروبۆسورخاجیرینتهسه

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

2ا  ، کۆفۆکلی8پراساکاکی / 2316001000-884/ 2311264629: پەیوەندی
.  یدەعپێویست بە مەو: تێبینی

.ەرەبی دەبێت عەرەبی زمانەکان ،سەنتەرەکە بە زمانی یۆنانی و عسااڵن ، 4-2بۆ مندااڵنی 
سیمینار و چاالکی وەکو شانۆ ، مۆسیقا ، زانست.سااڵن بۆ هەموو نەتەوەکان 6-2بۆ مندااڵنی 

کۆمهاڵیهتیهکانسهنتهری مندااڵن بۆ پێشکهوتنی بههرە " دیادراسیس 

براكسیس 

17:00 – ؛سەعات 09:00
ئەرگیۆ دیمیتریوو١ئەرکازۆ پۆلیۆس؛/ 2310556145پەیوەندی  

عەرەبی؛ئینگلیزی؛یونانی؛فارسی؛فەرەنسی؛
شەمان ٤پشتگیری یاسایی؛پزیشکی دەرونی بەس (شەممە٥شەممە ٤شەممە و ٣دان؛پزیشکی ؛تێبینی

می تی, پزیشکی دڵ(    ***)ئامادە نیە چوار شەممان(**)گشتی؛دەرمان خانە؛.؛پێویسە سەرە بگیرێ  د
شممەوهەینی٥شەممەو؛٤گەڕۆك  ؛

ۆژ بۆ خۆشتن و جل شتنسهنتهری 

ی ئێوارە٥بەیانی بۆ ١٠رۆژانە
٦٢ناونیشان؛ موناستیریو / 2310527938؛ پەیوەندی:

هەروەها خزمەتگوزارێکان  بە سەرەگرتن لەبەر  لە بەر دەستان زمانی فارسی لە چەند کاتێکی دیاری کراو 
دابینکراوە

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

17:00-9:00دووشەممە هەتا هەینی :ڕۆژ/کاتژمێر
...؛فارسی،عەرەبی،تورکی هتدزمان

 urban.thessaloniki.diotima@gmail.comلە واتس ئەپ و 2310534445/6975872416:پەیوەندی
سەرپەرشتىکردنی بارودۆخ ،هاوکاری )نێر،مێ،هاوڕەگەزباز( SGBVخزمەتکردنی تایبەتمەندە بە :تێبینی

.یاسای،چاالکی بەهێز كردن



٦پشت گیری په ر وە ردە یی ؛ناو نیشان ؛سپارتیس -
14:00-21:00 دوو شە ممە هە تا هە ینی

یونانیزمان؛ 
2310848734 &2310509013 پە یوە ندی بە م ژما را نە وە

ساڵی١٨بۆ ١٢پشت گیری پە روە ردەیی ؛لە دووای قوتابخانە بۆ تە مە نی خزمە ت گوزاریێکان؛ 

12.30-10.30ئیمێرجنسی کراوەیە لە ژمارەی هەینی–دووشەممە –؛کات
ینیدووشە ممە هە تا هە 

؛عەرەبی؛ئینگلیزی؛فارسی؛ئوردووفەرەنسی،کرمانجیزمان
www.facebook.com/mobileinfoteam ؛پەیوەندی؛

؛زانیاری  لە سەر ئیشوکاری پەنا بە رێتی وە دارایی وە ئستیسما راتتێبینی

55-53مۆناستیریو گواستنهوە بۆ خهڵکانی خاوەن پێداویستی تایبهت و کێشهی جهستهیی 
جومعە-دوو شەممە , 14:00-08:00: کاتژمێر

یۆنانی : زمان 
2310509038& 2310509013: پەیوەندی

ئەو کەسەی کە خزمەتگوزاریەکە .14:0022:00و  06:0014:00دوو دەوام ، : تێبینی
یۆرۆ بۆ 0.60یۆرۆ بۆ مەبەستی خوێندن و 0.30بەکاردەهێنێت بڕە پارەیەکی کەم دەدات بە بڕی 

. مەبەستی ئیش و کار 
وەرگرتنی مەوعید پێویست . یۆرۆ دەکات 15بەکارهێنانی بەردەوامی سااڵنە پێویست بە بڕە پارەی 

.کاتژمێر لە گواستنەوەکە ئەنجام بدرێت 24دەکات پێش 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

تیمی موبایل 

یاریگای تۆپی پێ

وردەکاری بەرنامە16:00–9:00پێنج شەممە )**(/16:30–09:30دووشەممە هەتا هەینی؛کات کات 
: وردەکاری بەرنامە17:30–09:30دووشەممەـجومعە :کاتژمێر https://tinyurl.com/y4ltuk6r

عەرەبی؛فەرەنسی؛یونانی؛فاسی زمان؛
/بەرامبر تییی سیندۆس١٧ئەندرەیا پاپاندرێو :ەیوەندیپ

  /2310796019 ,6941678675 ,6973502573 / https://www.facebook.com/sindoscc/
یەتی تەمەن بە سەرە گرتن،پەرەسەندنی منداڵ(سێڤێ)وانە و سیمینار بۆفێربونی زمانی یۆنانی ئینگلیزی،چاکردنی :تێبینی

.دانیشتنی چارەسەری هونەری بۆمندااڵن،گروپی باوکان،شوێنی دورومان [.٥بۆ٠]

لهسندوس بهردەسته

تراپێزونتوس & 8بردن کسیۆپۆلۆ سهنتهری تایبهتی کات بهسهر 

، دوو شەممە تا جومعە 08:0014:00کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

2310509013& 2310819515: پەیوەندی
( موتەرجم ) بەبێ خزمەتگوزاری وەرگێڕان .پروگرامی خوێندن و کلتوری بۆ گەورەسااڵن : تێبینی

08:00-14:00 ینیشە ممە هە تا هە دوو کاتژمێر
یونانی عە رە بی ئینگلیزیزمان ؛ 

ئیڤاسمۆسوە پیثاگۆرا  /٦؛ناونیشان ؛نڤیلی2310558506& 2310558505: پە یوە ندی بە م ژمارانە وە
:تێکانپشتگیری کا رگێری بۆ پە نا بە ران و ئاوارە کان دهست گە یشتن بە خزمە ت گوزارییە کۆمە اڵ یتێبینی

وزكوردیلیو وافیزمئاوارەکانوپهنابهرانپوونیتێکهڵبۆسهنتهر  .کیم

، دوو شەممە تا چوار شەممە  08:00-20:00:کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

1میخالی . ا & سارافی .ستر/ : پەیوەندی
.ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوە بۆ بڕوانامەی یۆنانی .پۆلی چەند ئاستی دوا نیوەڕوان : تێبینی

ەنجام بدەن بۆ ئ( موقابەلە) خوێندن و بەشی تایبەت لە مێژو و کلتور بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت چاوپێکەوتن 
.ناسنامەی یۆنانی 

. یکیس شارەوانی سمەرجەکان بۆ داواکاری دەبێت دانیشتوی نیاپۆلی بێت . داواکە دەنێردرێت لە مانگی نۆ دا 

پەیوەندی

ۆ هەمووان ، تۆپی پێ بشوێنی جیاواز سینەما وەکو فێربونی چاالکی پشت بە پرۆژەکە تێبینی
سالۆنیکی یۆنانیاریگای کاتسانیۆ ، ئاگیۆس دیمیتریۆس ، 

إكلیبس Eclipse .25

ممە هە تا هە ینی دووشە کات؛
؛عە رە بی ؛ئینگلیزی؛یۆنانی ؛ئوردوو؛فارسیزمان

/ facebook.com/eclipsethessaloniki واتساپ  ٦٩٨٢٣٥٦٨١٣پەیوەندی
eclipse_alkusuf@riseup.net

LGBTQIبۆ پە نا بە ران؛ پشتگیری تێبینی

سیكییس-پۆلی زمانی یۆنانی شارەوانی نیاپۆلی 

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

ما داهێنانی پهنابهرانی ترۆ
تێر دێ هۆمس

معلومات

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

ی ئێوارە٥بەیانی ٩دوو شەممە بۆ هەینی کاتژمێر 
2310555266 /2310555264/ ١نهۆمی٢٥یۆانی کۆلێتی پەیوەندی

؛عەرەبی؛فارسی؛ئینگلیزی؛فەرەنسی؛تورکی؛ئوردوو؛یونانی؛کرمانجی؛سۆرانی؛دەری؛پاشتووزمان
لە دوای قوتابخانە لە پێویسەمە وعید؛پێش وەخت ؛گوزاریخزمەت پشتگیریتێبینی

ساڵە١٧ساڵەوە تا ٦ناو تۆمارکردن لەتەمەنی . بیرکاری  ویۆنانی وئینگلیزی ٨تا . ٣کاتژمێر دەوام لە 

سۆلیداریتی ناو/شین بۆ پهنابهران  سهنتهری 5 .
٢٣١٠٥٥٥٢٦٦هێڵی زانیاری گشی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

17:00 – عاتسە    09:00
عە رە بی ؛کوردی سۆرانی و کرمانجی؛ئە ڵمانی؛ئسپانی؛ جۆرجی؛ ئوردوو؛بە ؛ زمان

فارسی؛دەری؛ نگالی؛فە رە نسی 
أ٢٩؛ناو نیشان؛پتۆلۆمێون 2310501040/ 2310501030ژمارە ی تە لە فون 

وعید؛پێش وەخت پێویستە بۆ هە مو خز مە ت گو زارێکانمە تێبینی 

، دوو شەممە تا چوار شەممە   14:00–10:00: کاتژمێر
2315530644info@daycenter-emt.gr، ٥ئۆرفانیدو : پەیوەندی

عەرەبی ، ئوردو ، فارسی ، تورکی : زمان
، نانی 10:30–09:00نانی بەیانی پێشکەش دەکرێت . پێویست بە ناونوسی کردنە : تێبینی

14:00–12:30نیوەڕۆ 
تن بۆ پێشکەو& گرنگیپێدان بۆ  منداڵی ساوا خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ مەوعیدا دا دەبێت 

 02–ی بەیانی 11و خوشکو براکانیان ، هەموو ڕۆژانی جومعە ، 6-0مندااڵن 

ئهلکیۆنیرئکخروای 

مێتائهدرەسی . 

ناومي  

ماڵی ئێلپیدا 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
پەیوەندی

، دوو شەممە تا چوار شەممە ، دوو شەممە تا چوار شەممە 
ئەلێکس 

، دوو شەممە تا چوار شەممە 
پاپاناستاسیۆ ئەلێکس 

، دوو شەممە تا چوار شەممە 
پاپاناستاسیۆ 

تێبینی
پەیوەندی

کۆرسی زمانی یۆنانی بۆ پەنابەرەکان 
پاپاناستاسیۆ 

پەناخوازەکان پەناخوازەکان کۆچبەرەکانکۆچبەرەکانکۆرسی زمانی یۆنانی بۆ پەنابەرەکان 
ئاستی جیاواز 

کۆرسی زمانی یۆنانی بۆ پەنابەرەکان 
دەست پێکەرەکان ، سەرەتایی ، پێشکەوتوو ئاستی جیاواز 

پەناخوازەکان کۆچبەرەکانکۆچبەرەکان
مندااڵن ان ان و گروپی تەمەنەکدەست پێکەرەکان ، سەرەتایی ، پێشکەوتوو 

، گەنجان ، گەورە سااڵن 
دەست پێکەرەکان ، سەرەتایی ، پێشکەوتوو 

.پێویست بە مەوعیدە بۆ ناونوسین لە پۆلەکان، گەنجان ، گەورە سااڵن 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
ا ا ؛ پتۆلێمێۆن ؛ پتۆلێمێۆن پەیوەندی

تگیری پۆلی خەیاتی ، بەرهەم هێنانی چنین ، یارمەتی کۆمەاڵیەتی ، پشتێبینی
.بەپەلەدەرونی و یارمەتی بۆ حاڵەتی

و دوو شەممە تا جومعە17:00-09:00: کاتژمێر
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فەڕەنسی : زمان

ئستراتیگۆ پرانتۆنائستراتیگۆ پرانتۆنائستراتیگۆ پرانتۆنا: پەیوەندی
یستەمی پشتگیری و بەدەستهێنانی س)*(یارمەتی دەرونی ، کۆبونەوەی بەکۆمەڵ و بە تەنها ، )**(: تێبینی

ارمەتی لە ڕێگەی تەلەفونەوە ، یارمەتی بۆ وەرگرتنی مەوعید ، ی( تەرجومە ) تەندروستی گشتی ، وەرگێڕان 
.  قانونی و توێژەری

نته ری بایه خدان به ئاوارەو ؛په نا به رانسه 

12:0018:00و پێنجشەممە سێشەمە :کاتژمێرکاتژمێر
محە تە ی[لە نزیك شە مە ندده فە رە٥ناو نیشان وێستگەی خریستۆس پئپسو؛ /  2310541022؛ یوه ندی پە 

؛شوێنی سە المە ت بۆ کات بە سە ر بردن هە ل بۆ خۆ شتن؛جل شتن و وشك کردنە وه ی؛دابە ش کردنی  تێبینی
یاتیش؛خواردن و خواردنە وه ش؛؛خولی زمانی ئینگلیزی بۆ مندااڵن؛؛وە  خە فەلە 

سالۆنیکــ  بنکه ی سۆلیدارێتی

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 



٦پشت گیری په ر وە ردە یی ؛ناو نیشان ؛سپارتیس -
14:00-21:00 دوو شە ممە هە تا هە ینی

یونانیزمان؛ 
2310848734 &2310509013 پە یوە ندی بە م ژما را نە وە

ساڵی١٨بۆ ١٢پشت گیری پە روە ردەیی ؛لە دووای قوتابخانە بۆ تە مە نی خزمە ت گوزاریێکان؛ 

12.30-10.30ئیمێرجنسی کراوەیە لە ژمارەی هەینیهەینی–دووشەممە –؛کات
ینیدووشە ممە هە تا هە 

؛عەرەبی؛ئینگلیزی؛فارسی؛ئوردووفەرەنسی،کرمانجیزمان
www.facebook.com/mobileinfoteam ؛پەیوەندی؛

؛زانیاری  لە سەر ئیشوکاری پەنا بە رێتی وە دارایی وە ئستیسما راتتێبینی

55-53مۆناستیریو گواستنهوە بۆ خهڵکانی خاوەن پێداویستی تایبهت و کێشهی جهستهیی 
جومعە-دوو شەممە , 14:00-08:00: کاتژمێر

یۆنانی : زمان 
2310509038& 2310509013: پەیوەندی

ئەو کەسەی کە خزمەتگوزاریەکە .14:0022:00و  06:0014:00دوو دەوام ، : تێبینی
یۆرۆ بۆ 0.60یۆرۆ بۆ مەبەستی خوێندن و 0.30بەکاردەهێنێت بڕە پارەیەکی کەم دەدات بە بڕی 

. مەبەستی ئیش و کار 
وەرگرتنی مەوعید پێویست . یۆرۆ دەکات 15بەکارهێنانی بەردەوامی سااڵنە پێویست بە بڕە پارەی 

.کاتژمێر لە گواستنەوەکە ئەنجام بدرێت 24دەکات پێش 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

تیمی موبایل 

یاریگای تۆپی پێ

وردەکاری بەرنامە16:00–9:00پێنج شەممە )**(/16:30–09:30دووشەممە هەتا هەینی؛کات کات 
: وردەکاری بەرنامە17:30–09:30دووشەممەـجومعە :کاتژمێر https://tinyurl.com/y4ltuk6r

عەرەبی؛فەرەنسی؛یونانی؛فاسی زمان؛
/بەرامبر تییی سیندۆس١٧ئەندرەیا پاپاندرێو :ەیوەندیپ

  /2310796019 ,6941678675 ,6973502573 / https://www.facebook.com/sindoscc/
یەتی تەمەن بە سەرە گرتن،پەرەسەندنی منداڵ(سێڤێ)وانە و سیمینار بۆفێربونی زمانی یۆنانی ئینگلیزی،چاکردنی :تێبینی

.دانیشتنی چارەسەری هونەری بۆمندااڵن،گروپی باوکان،شوێنی دورومان [.٥بۆ٠]

لهسندوس بهردەسته

تراپێزونتوس & 8بردن کسیۆپۆلۆ سهنتهری تایبهتی کات بهسهر 

، دوو شەممە تا جومعە 08:0014:00کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

2310509013& 2310819515: پەیوەندی
( موتەرجم ) بەبێ خزمەتگوزاری وەرگێڕان .پروگرامی خوێندن و کلتوری بۆ گەورەسااڵن : تێبینی

08:00-14:00 ینیشە ممە هە تا هە دوو کاتژمێر
یونانی عە رە بی ئینگلیزیزمان ؛ 

ئیڤاسمۆسوە پیثاگۆرا  /٦؛ناونیشان ؛نڤیلی2310558506& 2310558505: پە یوە ندی بە م ژمارانە وە
:تێکانپشتگیری کا رگێری بۆ پە نا بە ران و ئاوارە کان دهست گە یشتن بە خزمە ت گوزارییە کۆمە اڵ یتێبینی

وزكوردیلیو وافیزمئاوارەکانوپهنابهرانپوونیتێکهڵبۆسهنتهر  .کیم

، دوو شەممە تا چوار شەممە  08:00-20:00:کاتژمێر 
یۆنانی : زمان 

1میخالی . ا & سارافی .ستر/ : پەیوەندی
.ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوە بۆ بڕوانامەی یۆنانی .پۆلی چەند ئاستی دوا نیوەڕوان : تێبینی

ەنجام بدەن بۆ ئ( موقابەلە) خوێندن و بەشی تایبەت لە مێژو و کلتور بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت چاوپێکەوتن 
.ناسنامەی یۆنانی 

. یکیس شارەوانی سمەرجەکان بۆ داواکاری دەبێت دانیشتوی نیاپۆلی بێت . داواکە دەنێردرێت لە مانگی نۆ دا 

پەیوەندی

ۆ هەمووان ، تۆپی پێ بشوێنی جیاواز شوێنی جیاواز شوێنی جیاواز سینەما سینەما وەکو وەکو فێربونی چاالکی پشت بە پرۆژەکە فێربونی چاالکی پشت بە پرۆژەکە تێبینی
سالۆنیکی یۆنانیاریگای کاتسانیۆ ، ئاگیۆس دیمیتریۆس ، 

إكلیبس Eclipse .25

ممە هە تا هە ینی دووشە کات؛
؛عە رە بی ؛ئینگلیزی؛یۆنانی ؛ئوردوو؛فارسیزمان

/ facebook.com/eclipsethessaloniki واتساپ  ٦٩٨٢٣٥٦٨١٣پەیوەندی
eclipse_alkusuf@riseup.net

LGBTQIبۆ پە نا بە ران؛ پشتگیری تێبینی

سیكییس-پۆلی زمانی یۆنانی شارەوانی نیاپۆلی 

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

ما داهێنانی پهنابهرانی ترۆ
تێر دێ هۆمس

معلومات

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

ی ئێوارە٥بەیانی ٩دوو شەممە بۆ هەینی کاتژمێر 
2310555266 /2310555264/ ١نهۆمی٢٥یۆانی کۆلێتی پەیوەندی

؛عەرەبی؛فارسی؛ئینگلیزی؛فەرەنسی؛تورکی؛ئوردوو؛یونانی؛کرمانجی؛سۆرانی؛دەری؛پاشتووزمان
لە دوای قوتابخانە لە پێویسەمە وعید؛پێش وەخت ؛گوزاریخزمەت پشتگیریتێبینی

ساڵە١٧ساڵەوە تا ٦ناو تۆمارکردن لەتەمەنی . بیرکاری  ویۆنانی وئینگلیزی ٨تا . ٣کاتژمێر دەوام لە 

سۆلیداریتی ناو/شین بۆ پهنابهران  سهنتهری 5 .
٢٣١٠٥٥٥٢٦٦هێڵی زانیاری گشی 

هەموو خزمەتگوزارێکان بە خۆڕایین،ئەگەر کەسێك داوای پارەتان  لێ بکات شکاتی لێ بکەن

17:00 – عاتسە    09:00
عە رە بی ؛کوردی سۆرانی و کرمانجی؛ئە ڵمانی؛ئسپانی؛ جۆرجی؛ ئوردوو؛بە ؛ زمان

فارسی؛دەری؛ نگالی؛فە رە نسی 
أ٢٩؛ناو نیشان؛پتۆلۆمێون 2310501040/ 2310501030ژمارە ی تە لە فون 

وعید؛پێش وەخت پێویستە بۆ هە مو خز مە ت گو زارێکانمە تێبینی 

، دوو شەممە تا چوار شەممە   14:00–10:00: کاتژمێر
2315530644info@daycenter-emt.gr، ٥ئۆرفانیدو : پەیوەندی

عەرەبی ، ئوردو ، فارسی ، تورکی : زمان
، نانی 10:30–09:00نانی بەیانی پێشکەش دەکرێت . پێویست بە ناونوسی کردنە : تێبینی

14:00–12:30نیوەڕۆ 
تن بۆ پێشکەو& گرنگیپێدان بۆ  منداڵی ساوا خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ مەوعیدا دا دەبێت 

 02–ی بەیانی 11و خوشکو براکانیان ، هەموو ڕۆژانی جومعە ، 6-0مندااڵن 

ئهلکیۆنیرئکخروای 

مێتائهدرەسی . 

ناومي  

ماڵی ئێلپیدا 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
پاپاناستاسیۆ ئەلێکس پەیوەندی

پەناخوازەکان کۆچبەرەکانکۆرسی زمانی یۆنانی بۆ پەنابەرەکان تێبینی
مندااڵن ان و گروپی تەمەنەکدەست پێکەرەکان ، سەرەتایی ، پێشکەوتوو ئاستی جیاواز 

.پێویست بە مەوعیدە بۆ ناونوسین لە پۆلەکان، گەنجان ، گەورە سااڵن 

، دوو شەممە تا چوار شەممە کاتژمێر
ا ؛ پتۆلێمێۆن پەیوەندی

تگیری پۆلی خەیاتی ، بەرهەم هێنانی چنین ، یارمەتی کۆمەاڵیەتی ، پشتێبینی
.بەپەلەدەرونی و یارمەتی بۆ حاڵەتی

و دوو شەممە تا جومعە17:00-09:00: کاتژمێر
یۆنانی ، ئنگلیزی ، عەرەبی ، فەڕەنسی : زمان

ئستراتیگۆ پرانتۆنا: پەیوەندی
یستەمی پشتگیری و بەدەستهێنانی س)*(یارمەتی دەرونی ، کۆبونەوەی بەکۆمەڵ و بە تەنها ، )**(: تێبینی

ارمەتی لە ڕێگەی تەلەفونەوە ، یارمەتی بۆ وەرگرتنی مەوعید ، ی( تەرجومە ) تەندروستی گشتی ، وەرگێڕان 
.  قانونی و توێژەری

نته ری بایه خدان به ئاوارەو ؛په نا به رانسه 

12:0018:00و پێنجشەممە سێشەمە :کاتژمێرکاتژمێر
محە تە ی[لە نزیك شە مە ندده فە رە٥ناو نیشان وێستگەی خریستۆس پئپسو؛ /  2310541022؛ یوه ندی پە 

؛شوێنی سە المە ت بۆ کات بە سە ر بردن هە ل بۆ خۆ شتن؛جل شتن و وشك کردنە وه ی؛دابە ش کردنی  تێبینی
یاتیش؛خواردن و خواردنە وه ش؛؛خولی زمانی ئینگلیزی بۆ مندااڵن؛؛وە  خە فەلە 

سالۆنیکــ  بنکه ی سۆلیدارێتی

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 



گشتیتییارمەوگشتیپرسیاریبۆ
ئقامەرێتیبەناپەپڕۆسەیبۆ

تخزمەترینسیئاژاوەمافویاسایباریروکا
تەڕێگایلەنڕاگێروهدنیکردابینهاوەرهەوەگوزاری

وەنەفولە
گیریپشتونیاریزاهۆتالینی

یونانیسوریسەلیبی
ڕۆژیتاهەوەمەدووشەڕۆژیلە

ینیهە
08:00  –20:00

210 514 0440
ڤایبروەواتساپیژمارە

٦٩٣٤٧٢٤٨٩٣
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مرۆڤبەکردنەنیگازرباقوربانیکە

گانیبازریوەچارسەهێلی
وەمرۆڤەبەکردن

جیاواززمانیبە
١١.٩

دهتیژندوتوڕویبەڕومندالییانکچییانژنیتۆرگەئە
ڕوویڕووبەکەکهسێكرسەلەیەهەزانیاریتدخویاوهبیتە

وهبێتەدهیتیژتوندو

انیکسیەبۆگشتیتیسکرتاریە
زگەڕه Ε.Κ.Κ.Α.

15900 - تانئافرەبۆ
مندااڵنبۆ       1107

بوووونخێزانینیماندائەبۆ
یونانیسوریلیبیسە

ینیهەتاهەوەمەشەدوولە
08:30  – 14:30

210 52 300 43

وکارانرزههەبۆناسیروندهگییریپشت
مندااڵن

E.K.K.A. /
دااڵنمنیندهخە

-- یشتوانپێگە 1056
197 مندااڵن

یتیناسناکەسێکیشکەیانسیاوێکتنایانتۆرگەئە
یژیانیانژیانتبەتاییکۆێتتەنەنیاوێتیەئەکە

بهێنێت
کلیماکا 1018

رستیپەزگەڕهرسەلەڕاپۆرتێكوێتبتەرگەئە
ملەبگێڕیروەکانتمافەرسەلەیاخوودسیتبنو

دابواره

پەزگەڕهبەدژشیپۆلیسیبە
رستی 11414

بارەدووبۆپارووئەکێتییەرسەلەزانیاری
نرابەنایپەوەکردنەجێنیشتە } طوتینئیعاده

EASO

ینیهەتاهەممەشەدووڕۆژی
09:00-17:00

بیرەعە 9138 482 694
.کوردی وەکرمانجیوسۆرای

فارسی

یونانلەرێتیبەپناسەرزانیاری ننایولەریبەناپەتیڕێوىرایەبە 210 69 885 00

کەتپارەکارتیبۆتیەیارمەبەپێویستترگەئە { قنباکارتی (
یەهەتکێشەخۆتیانکردوهوونکەتیانکارتە

یمانیپەهاوهاوکاریهێڵی
تیوڵەنێودهسوریلیبیسە

ینیهەتاهەممشەدوویونانلە
: 09:00 - 15:00

210 33 001 70
رڤایبە :واتساب\

بیرهعە .. نسیفره 6944514441 
تریشکانیزمانە 6940716099 

ڕەگەزیتکەدەکەیتخۆتبەهەستئەگەر
و پێویستت بە پشگیری

هەتاهەممەشەدووڵتانیننگەلە
- 10:00 :ینی 19:00

11528
..ئینگلیزی ڕهنسیفە ترکردنێکداواوە +

diplasou@11528.grلە

درێژکیشییەخۆنەیانمیدانئەمکەرگەئە
یەتیمەیابەپێویستتڵەگەلەنتیەخا

NCDP
ینیهەتاکووەمەدووشەلە

08:00 - 16:00 
210 9949837

یونانریکوبالەگشتیزانیارییهێڵی رانبەناپەبۆشینرینتەسە
2310 555 266 - بیرەعە ،کوردی ,

ووردوووتوکی فارسی,

یبکهکوێوەبهندییوهپهکردنندییوهپهکاتی کانهفولهتهژماره

کانسودهبهفونهلهتهژماره خزمەت گوزاریەکاننەێشو

خواردن

سووکخۆراکیمەژه

پزیشکیتگوزاریخزمە

داندپزیشکی

یرمانخانەدە
تیاڵیەکۆمە

ناسیرونده

جنسیندروستیتە
هێنانیمهەەرببۆ

منداڵ

روندهپشگیری
تیاڵیەکۆمەناسی

یاساییپشتگیری

شیردانیپشتگیری
دایکانبۆسروشتی

یارمەهێڵی
تی

گوزییەتخزمە
تیەییەاڵکۆمە

کانە

زانیاری

بۆرکردنێفخولی
یشتوانپێگە

رکردنیێفخولی
مندااڵن

مندااڵنستنیپارا

مندااڵنجێی

بەخۆشکاتی وچاالکی
بردنرەس

بۆخزمەوەواستنەگ
ترتگوزاری

ۆبڵگەکۆمەپشتگیری
تانفرهائ

گیریتپش
دارایی

رگێڕانوه

نکاەکلتورییچاالکییە

کردنرئاوسە

حمام

شۆریجل

ەوەی وەانڕەگ
خۆیستی

رکۆمپیتەریێئام

بۆئامۆژگاری
ئیشیەودۆزینە

جلکردنیشەداب
رگەبو

خەڵکی خاوەن 
تایبەتپێداویستی 

LGBTQI
پشتگیری 

تهندروستیسهنتهرەکانینهخۆشخانهو

goo.gl/Z2MFj7نەخشەی ئۆنالیین 

کات ژمێر خزمەت گوزاری ئیمێرجینسی ٢٤
لە نەخۆشخانە جییاجیاکاندابە پێی خشتەی 

ی بەیانی ٨:٠٠دیاری کراو کە لە کات ژمێر 
دەست پێ دەکات بە شێوەیەکی گشتی لە 
نەخۆش خانە جیاجیاکان لە کاردان بۆ 
پسپۆڕی جیاواز ؛؛؛؛خشتەی ئەرکی 
ڕۆژانەی نە خۆش خانەکان کە لە ئەرکدان 
بە زمانی ئینگلیزی
https://www.vrisko.gr/efimeries-
nosokomeion/thessalonikh/oles-
oi-efimeries-nosokomeion

: بەرنامەی مانگانەی نەخۆش خانەکان
•  :goo.gl/m1C6zE  عەرەبیبە
• goo.gl/oEb9tf وبە ئوردو :
• goo.gl/kxNQSR بە فارسی
• goo.gl/1DYjeE بە تورکی

زانیاری تەواو لە سەر ڕێگاکانی ناردن 
تەحویل کردن بۆ خزمەت گوزاریەتە 
تەندروستیەکان

goo.gl/aWukEF ( ئینگلیزیبە 

کوورتڕێننوێنی 

. 55-53موناستیریو وانی؛موناستیریشارەیعیاده

ی عە سر٣هە تا  ٨یانی  یە 
یونانیزمان؛

ئیشاعە  ؛تیشك؛پسپۆڕی خۆراك؛ئامۆژگاری؛ تە ندروستی؛نە خۆشی دڵ؛پە رستیار ؛چاو پسپۆرێکان ؛ 
؛پزیشکی مندااڵنو قوڕگ و سنگ

2310509021& 2310509012**,  2310509020& 2310509053*پە یوەندی بە م ژمارانە وە 
پێش وە خت سە رە بگریت بۆ خزمە ت گوزاری تە ندروستیتانتێبینی؛پێویستە 

تریان تریا٤عیاده  سارە وا نی ؛کارێسکاکی -
عە سر 3:00بە یانی هە تا 8:00سە عات؛

یونانیزمان؛ 
پسپۆڕی ئافرەتان  نە خۆشی دڵ  تیشك ئە شیعە مامان پە رستیار دکتۆری دان وە چاو پسپۆڕێکان؛

كپزیشکی گشتی پزیشکی قورگ و سنگ و پزیشکی مندااڵن ئا مۆژگاری تە ندروستی پسپۆڕی خۆ را
2310509020 &2310509053 پە یوە ندی کردن

؛پێویستە پێش وه خت سە رە بگریتتێبینی

٦٢سه نته ری ڕۆژانه بۆ که سانی بێجێ؛موناستیریو -

؛20:00بۆ 10:00؛عاتسە 
یونانیزمان؛ 

2310527938ندییوە پە 

93رقم موناستیریو ‘:-

وارەسه نته ر بۆ تێکه ڵ بوونی په نا به را ن و ئا 
٤بۆ٩؛دووشە ممە هە تا هە ینی سە عات کات 

08:30–14:00سە عات؛ 
یونانی و عە رەبیزمان؛ 

2313318646, 2313318647, 2313318623؛ یوەندیپە 
؛پشتگیری کا رگێری بۆ پە نا بە ران و ئاوارە کان دهست گە یشتن بە خزمە ت گوزارییە کۆمە اڵێبینیت

یتێکان

.e نته ری ڕاویژکاری ئافرە تانسه

3شوێن؛ئه لکساندرو تابقی 
؛ بە درێژایی ڕۆژکات

یونانی زمان؛ 
5289842310 SOS 15900 پە یوە ندی بە م ژمارانە وە؛؛

سالۆنیكشارەوانی 1.

بە کار بێنە(٣٠)هەمەوو ژمارە تە لەفونەکان ژمارەی یونانن  ئەگەر پەیوەندی ئێوە دەوڵەتی دەکرێت ئەوا  کۆدی 

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 
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: 09:00 - 15:00

210 33 001 70
رڤایبە :واتساب\

بیرهعە .. نسیفره 6944514441 
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ڕەگەزیتکەدەکەیتخۆتبەهەستئەگەر
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درێژکیشییەخۆنەیانمیدانئەمکەرگەئە
یەتیمەیابەپێویستتڵەگەلەنتیەخا

NCDP
ینیهەتاکووەمەدووشەلە

08:00 - 16:00 
210 9949837

یونانریکوبالەگشتیزانیارییهێڵی رانبەناپەبۆشینرینتەسە
2310 555 266 - بیرەعە ،کوردی ,

ووردوووتوکی فارسی,

یبکهکوێوەبهندییوهپهکردنندییوهپهکاتی کانهفولهتهژماره

کانسودهبهفونهلهتهژماره گوزاریەکاننەێشو خزمەت

خواردن

سووکخۆراکیمەژه

پزیشکیتگوزاریخزمە

داندپزیشکی

یرمانخانەدە
تیاڵیەکۆمە

ناسیرونده

جنسیندروستیتە
هێنانیمهەەرببۆ

منداڵ
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تیاڵیەکۆمەناسی

یاساییپشتگیری
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یارمەهێڵی
تی

گوزییەتخزمە
تیەییەاڵکۆمە

کانە

زانیاری

بۆرکردنێفخولی
یشتوانپێگە

رکردنیێفخولی
مندااڵن

مندااڵنستنیپارا

مندااڵنجێی

بەخۆشکاتی وچاالکی
بردنرەس

بۆخزمەوەواستنەگ
ترتگوزاری

ۆبڵگەکۆمەپشتگیری
تانفرهائ

گیریتپش
دارایی

رگێڕانوه

نکاەکلتورییچاالکییە

کردنرئاوسە

حمام

شۆریجل

ەوەیوەانڕەگ
خۆیستی

رکۆمپیتەریێئام

بۆئامۆژگاری
ئیشیەودۆزینە

جلکردنیشەداب
رگەبو

خەڵکی خاوەن
تایبەتپێداویستی

LGBTQI
پشتگیری

تهندروستیسهنتهرەکانینهخۆشخانهو

goo.gl/Z2MFj7نەخشەی ئۆنالیین

ئیمێرجینسی٢٤ گوزاری خزمەت کات ژمێر
خشتەی  پێی جییاجیاکاندابە لە نەخۆشخانە

لە کات ژمێر کراو کە بەیانی٨:٠٠دیاری ی
لە  بە شێوەیەکی گشتی دەکات پێ دەست
بۆ لە کاردان جیاجیاکان نەخۆش خانە

ئەرکی  جیاواز ؛؛؛؛خشتەی پسپۆڕی
ئەرکدان  لە کە خۆش خانەکان نە ڕۆژانەی
زمانی ئینگلیزی بە
https://www.vrisko.gr/efimeries-
nosokomeion/thessalonikh/oles-
oi-efimeries-nosokomeion

نەخۆش خانەکان مانگانەی : بەرنامەی
•  :goo.gl/m1C6zE عەرەبیبە
• goo.gl/oEb9tf ئوردو : وبە
• goo.gl/kxNQSR فارسی بە
• goo.gl/1DYjeE تورکی بە
لە سەر ڕێگاکانی ناردن زانیاری تەواو

گوزاریەتە  خزمەت بۆ کردن تەحویل
تەندروستیەکان

goo.gl/aWukEF ( ئینگلیزیبە

کوورتڕێننوێنی

. 55-53موناستیریووانی؛موناستیریشارەیعیاده

تا  ٨یانییە ی عە سر٣هە
یونانیزمان؛

؛ ؛چاوپسپۆرێکان رستیار تە ندروستی؛نە خۆشی دڵ؛پە ؛تیشك؛پسپۆڕی خۆراك؛ئامۆژگاری؛ ئیشاعە
مندااڵنو قوڕگ و سنگ ؛پزیشکی

بە م ژمارانە وە 2310509021& 2310509012**, 2310509020& 2310509053*پە یوەندی
تە ندروستیتانتێبینی؛پێویستە گوزاری پێش وە خت سە رە بگریت بۆ خزمە ت

؛کارێسکاکی- نی وا تریا٤عیاده  سارە تریان
تا8:00سە عات؛ هە یانی عە سر3:00بە

یونانیزمان؛ 
رستیار دکتۆری دان وە چاو پسپۆڕێکان؛ مامان پە ئە شیعە تیشك نە خۆشی دڵ ئافرەتان پسپۆڕی

پسپۆڕی خۆ را مۆژگاری تە ندروستی ئا كپزیشکی گشتی پزیشکی قورگ و سنگ و پزیشکی مندااڵن
2310509020 &2310509053 کردن پە یوە ندی

پێش وه خت سە رە بگریتتێبینی ؛پێویستە

که سانی بێجێ؛موناستیریو- ڕۆژانه بۆ ری ٦٢سه نته

؛20:00بۆ10:00؛عاتسە 
یونانیزمان؛ 

2310527938ندییوەپە

93رقم موناستیریو‘:-

به را ن و ئا په نا بۆ تێکه ڵ بوونی وارەسه نته ر
ینی سە عاتکات  تا هە هە ممە ٤بۆ٩؛دووشە

08:30–14:00سە عات؛
یونانی و عە رەبیزمان؛ 

2313318646, 2313318647, 2313318623؛ یوەندیپە
کۆمە اڵێبینیت بە خزمە ت گوزارییە یشتن کان دهست گە بە ران و ئاوارە نا پە ؛پشتگیری کا رگێری بۆ

یتێکان

.e تانسه ئافرە نته ری ڕاویژکاری

تابقی 3شوێن؛ئه لکساندرو
ڕۆژکات بە درێژایی ؛

یونانیزمان؛ 
5289842310 SOS 15900 بە م ژمارانە وە؛؛ پە یوە ندی

سالۆنیكشارەوانی1.

کۆدی ئەوا دەکرێت دەوڵەتی ئێوە پەیوەندی ئەگەر یونانن ژمارەی تە لەفونەکان ژمارە کار بێنە(٣٠)هەمەوو بە

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛



خزمه تگوزارییه خۆڕاییه                                  
کانی ناوچه ی سالۆنیك             

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛

٢٠١٩\٠٥\٤دەرچونی ؛ 

goo.gl/WTXSTn زانیاری بهسود بۆ پهنابهران و
داواکارانی ئیقامه له ساڵۆنیک

بەرهەمی دەستەی 
ناوچەی سالۆنیكکاری باژێری و 

وتن  فونه خۆڕاییه کانی فریا که ته له ژمارە 

C

ئیسعاف ئاگر 
کوژێنهوە

پۆلیس
112 

ائهوروپکهوتنیفریا

بکەوەندیپەی؛تکایەچونڕاوزیاترووزانیاریوەهەبێتگرینگیانهەیەبۆیڕوونەتەخراولێرەدازانیاریانەیئەو
 ,unhcrgrethim@gmail.comبە

پێداچونەوە ودەستکاری کردنی لەالیەن 
(so)


