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2019ممکن است -4شماره 

خدمات بهداشتیومرکزبیمارستانها 

نقشه آنالین
ساعته اضطراری در یک برنامه 24کار 

8چرخشی بین بیمارستان ها از ساعت 
غالبا بیمارستان های . صبح آغاز می شود

مختلف برای وظایف مختلف تخصص 
.دارند

ه روزانه شیفت کشیک بیمارستانها ببرنامه 
:زبان یونانی

:برنامه ماهانه شیفت کشیک بیمارستان
عربی
فارسی

:در ترکیه
:اردودر 
:سورانیدر 

برای اطالعات در روند فرستادن جزعیات 
: خدمات بهداشتی

انگلیسی

میان بر ها

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند

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

08:30-14:00 :ساعت
درخواست، سورانی ، کرمانجی در صورت فارسی و عربییونانی: زبان 

2313318623, 2313318647, 2313318646 : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی و : مالحظات

کمک های قانونی برای مهاجرین 
پشتیبانی اداری و اطالعات

، طبقه سوم55-53موناستریو : شهرداریکلینیک 
15:00-08:00ساعت

یونانی: زبان
ب، پرتونگاری، متخصص زنان و زایمان، متخصص تغذیه، متخصص بهداشت، متخصص قل: تخصص

، متخصص اطفال(چشم پزشک)پرستار، متخصص چشم 

گرفتن قرار مالقات برای خدمات پزشکی ضروری است: نظرات
شوندموارد زیر ستاره ها برای توضیح تطابق بین شکل ها و مالحظات استفاده می در 

درمانگاه شهری -
15:00-08:00: ساعت
یونانی: زبان

متخصص زنان و زایمان، متخصص قلب، پرتونگاری، ماما، پرستار، میکروبشناسی، : تخصص
دندانپزشک، متخصص چشم، پزشک عمومی، پزشک متخصص اطفال، متخصص ریه، مشاور بهداشت، 

متخصص تغذیه و رژیم غذایی
:تماس 

گرفتن قرار مالقات ضروری است : مالحظات

شهرداری تسالونیکی. 1

62موناستیریو : روزانه بی خانمانهامرکز 
20:00-10:00ساعت 
یونانی: زبان 
2310527938:تماس

3طبقه10بلوسالکسندر:زنانمرکز مشاوره 
روزتمامساعت
یونانیزبان

:تماس

تماسشماره  کجا تماس بگرید بگریدچه وقت تماس 

واتساپ, وایبر
۶۹۳۴۷۲۴۸۹۳
یونانی، انگلیسی،
، دری، پشتوفرانسوی، عربی، کردی، 

، ترکیکرندی، کینواروندا، سواحیلیروسی، 
۲۱۰۵۱۴۰۴۴۰

صلیب سرخ یونان
جمعهدوشنبه 

شب۸:۰۰صبح ۸:۰۰

کمک و اطالعات عمومی درمورد روند 
پناهندگی ؛ اجازه اقامت ؛ موارد قانونی و 
حقوقی ؛ مقررات ؛ خدمات سازمان های 

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

(زبان های زیاد قابل دسترس)
۱۱۰۹ خطه اطالعات قاچاق انسان ان را اگر شما هستید یا کدام قربانی قاچاق انس

....شناسیدمی 

۱۵۹۰۰-زنان
۱۱۰۷-کودکان

دبیرخانه عمومی برای برابری جنسیتی
E.K.K.A

اگر شما یک زن یا کودک هستید
که خشونت خانگی را تجربه می کنید یا 

باشدکسی را میشناسید که در این شرایط 

۲۱۰۵۲۳۰۰۴۳
صلیب سرخ یونان

جمعه-دوشنبه 
بعدازظهر۲:۳۰–صبح ۸:۳۰

...برای اعضای گمشده خانواده

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

۱۰۱۸ کلیماکاسازمان  ت خود اگر شما؛ یا کسی را میشناسید که تمایال
....کشی دارد

۱۱۴۱۴ یبخش مبارزه علیه خشونت نژاد پرست–پلیس 
اگر می خواهید یک حادثه نژادپرستانه را 
گزارش داده یا در مورد حقوق خود مطلع 

.شوید

؛ فارسی سورانی؛ کورمانجیعربی ؛
۶۹۴۴۸۲۹۱۳۸

EASO
جمعه-دوشنبه 

بعدازظهر۵:۰۰-صبح ۹:۰۰

پرگراماطالعات در مورد 
جابجایی اتحادیه اروپا

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

۲۱۰۳۳۰۰۱۷۰
واتساپ؛ وایبر

۶۹۴۴۵۱۴۴۴۱عربی ؛ فرانسوی 
۶۹۴۰۷۱۶۰۹۹و دیگر زبان ها 

جمعه–دوشنبه خط راهنمایی 
بعد از ظهر ۳:۰۰–صبح ۹:۰۰

کارت نقدی /اگر در مورد کارت اعتباری 
خود به کمک نیاز دارید، و یا مفقود شدن و

...مشکل کارت خود را گزارش دهید

۲۱۰۹۹۴۹۸۳۷
اتحادیه های ملی و یا مجتعمه از هر جمعیت

آدم های معلول 
۱۶:۰۰-۸:۰۰جمعه  -روزهای دوشنبه

ی اگر شما معیوب یا معلول و یا سالها مریض
دارید و به کمک نیازمندید

۱۱۵۲۸
برای درخواست های -فرانسوی-انگلسی

دیگر
diplasou@11528.gr

جمعه -همرای شما دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ اگر شما همجنسباز هستید

عربی؛ کردی؛ فارسی؛ اردو؛ ترکی 
۲۳۱۰۵۵۲۶۶ مرکز پناهندگان آبی ..خط اطالعات برای شمال یونان

شماره تلفن های مفید

لباسشویی

/  پزشکی
داکتری

فضای 
کودکان

داروخانه 
اجتماعی

غذا

میان 
وعده خدمات اجتماعی

تلفن امداد

فعالیت های 
تفریحی

حفاظت از 
کودکان

ارجاع به 
خدمات

فعالیت های 
فرهنگی

درس های 
آموزشی کودکان

ترجمه همزمان

بهداشت و 
حمام 

توالت
دندانپزشک

حمایت روحی 
و روانی

صحت / بهداشت 
جنسی و تولید مثل

-حمایت روانی
اجتماعی

حمایت حقوقی

بازگشت 
داوطلبانه

اطالعات

کامپیوتر

مشاور کاریابی

حمایت تغذیه با 
شیر مادر

حمایت اجتماعی 
از زنان

ت ا م د خ ی  ا م ن ه ا ر

توزیع لباس

فعالیت های
آموزشی 

بزرگساالن

کمک نقدی

افراد کم توان

دگرباشی
حمایت



2019ممکن است -4شماره 

خدمات بهداشتیومرکزبیمارستانها 

نقشه آنالین
ساعته اضطراری در یک برنامه 24کار 

8چرخشی بین بیمارستان ها از ساعت 
غالبا بیمارستان های . صبح آغاز می شود

مختلف برای وظایف مختلف تخصص 
.دارند

ه روزانه شیفت کشیک بیمارستانها ببرنامه 
:زبان یونانی

:برنامه ماهانه شیفت کشیک بیمارستان
عربی
فارسی

:در ترکیه
:اردودر 
:سورانیدر 

برای اطالعات در روند فرستادن جزعیات 
: خدمات بهداشتی

انگلیسی

میان بر ها

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند

9393-موناستریو شماره مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان: 
: جمعهتادوشنبه

08:30-14:00 :ساعت
درخواست، سورانی ، کرمانجی در صورت فارسی و عربییونانی: زبان 

2313318623, 2313318647, 2313318646 : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی و : مالحظات

کمک های قانونی برای مهاجرین 
پشتیبانی اداری و اطالعات

، طبقه سوم55-53موناستریو : شهرداریکلینیک 
15:00-08:00ساعت

یونانی: زبان
ب، پرتونگاری، متخصص زنان و زایمان، متخصص تغذیه، متخصص بهداشت، متخصص قل: تخصص

، متخصص اطفال، متخصص اطفال(چشم پزشک)پرستار، متخصص چشم 

گرفتن قرار مالقات برای خدمات پزشکی ضروری است: نظرات
شوندموارد زیر ستاره ها برای توضیح تطابق بین شکل ها و مالحظات استفاده می در 

درمانگاه شهری درمانگاه شهری -
15:00-08:00: ساعت
یونانی: زبان

متخصص زنان و زایمان، متخصص قلب، پرتونگاری، ماما، پرستار، میکروبشناسی، : تخصص
دندانپزشک، متخصص چشم، پزشک عمومی، پزشک متخصص اطفال، متخصص ریه، مشاور بهداشت، 

متخصص تغذیه و رژیم غذایی
:تماس 

گرفتن قرار مالقات ضروری است : مالحظات

شهرداری تسالونیکی. 1

62موناستیریو : روزانه بی خانمانهامرکز 
20:00-10:00ساعت 
یونانی: زبان 
2310527938:تماس

3طبقه10بلوسالکسندر:زنانمرکز مشاوره 
روزتمامساعتساعت
یونانیزبانزبان

:تماس

تماسشماره  کجا تماس بگرید بگریدچه وقت تماس 

واتساپ, وایبر
۶۹۳۴۷۲۴۸۹۳
یونانی، انگلیسی،
، دری، پشتوفرانسوی، عربی، کردی، 

، ترکیکرندی، کینواروندا، سواحیلیروسی، 
۲۱۰۵۱۴۰۴۴۰

صلیب سرخ یونان
جمعهدوشنبه 

شب۸:۰۰صبح ۸:۰۰

کمک و اطالعات عمومی درمورد روند 
پناهندگی ؛ اجازه اقامت ؛ موارد قانونی و 
حقوقی ؛ مقررات ؛ خدمات سازمان های 

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

(زبان های زیاد قابل دسترس)
۱۱۰۹ خطه اطالعات قاچاق انسان ان را اگر شما هستید یا کدام قربانی قاچاق انس

....شناسیدمی 

۱۵۹۰۰-زنان
۱۱۰۷-کودکان

دبیرخانه عمومی برای برابری جنسیتی
E.K.K.A

اگر شما یک زن یا کودک هستید
که خشونت خانگی را تجربه می کنید یا 

باشدکسی را میشناسید که در این شرایط 

۲۱۰۵۲۳۰۰۴۳
صلیب سرخ یونان

جمعه-دوشنبه 
بعدازظهر۲:۳۰–صبح ۸:۳۰

...برای اعضای گمشده خانواده

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

۱۰۱۸ کلیماکاسازمان  ت خود اگر شما؛ یا کسی را میشناسید که تمایال
....کشی دارد

۱۱۴۱۴ یبخش مبارزه علیه خشونت نژاد پرست–پلیس 
اگر می خواهید یک حادثه نژادپرستانه را 
گزارش داده یا در مورد حقوق خود مطلع 

.شوید

؛ فارسی سورانی؛ کورمانجیعربی ؛
۶۹۴۴۸۲۹۱۳۸

EASO
جمعه-دوشنبه 

بعدازظهر۵:۰۰-صبح ۹:۰۰

پرگراماطالعات در مورد 
جابجایی اتحادیه اروپا

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

۲۱۰۳۳۰۰۱۷۰
واتساپ؛ وایبر

۶۹۴۴۵۱۴۴۴۱عربی ؛ فرانسوی 
۶۹۴۰۷۱۶۰۹۹و دیگر زبان ها 

جمعه–دوشنبه خط راهنمایی 
بعد از ظهر ۳:۰۰–صبح ۹:۰۰

کارت نقدی /اگر در مورد کارت اعتباری 
خود به کمک نیاز دارید، و یا مفقود شدن و

...مشکل کارت خود را گزارش دهید

۲۱۰۹۹۴۹۸۳۷
اتحادیه های ملی و یا مجتعمه از هر جمعیت

آدم های معلول 
۱۶:۰۰-۸:۰۰جمعه  -روزهای دوشنبه

ی اگر شما معیوب یا معلول و یا سالها مریض
دارید و به کمک نیازمندید

۱۱۵۲۸
برای درخواست های -فرانسوی-انگلسی

دیگر
diplasou@11528.gr

جمعه -همرای شما دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ اگر شما همجنسباز هستید

عربی؛ کردی؛ فارسی؛ اردو؛ ترکی 
۲۳۱۰۵۵۲۶۶ مرکز پناهندگان آبی ..خط اطالعات برای شمال یونان

شماره تلفن های مفید

لباسشویی

/  پزشکی
داکتری

فضای 
کودکان

داروخانه 
اجتماعی

غذا

میان 
وعده خدمات اجتماعی

تلفن امداد

فعالیت های 
تفریحی

حفاظت از 
کودکان

ارجاع به 
خدمات

فعالیت های 
فرهنگی

درس های 
آموزشی کودکان

ترجمه همزمان

بهداشت و 
حمام 

توالت
دندانپزشک

حمایت روحی 
و روانی

صحت / بهداشت 
جنسی و تولید مثل

-حمایت روانی
اجتماعی

حمایت حقوقی

بازگشت 
داوطلبانه

اطالعات

کامپیوتر

مشاور کاریابی

حمایت تغذیه با 
شیر مادر

حمایت اجتماعی 
از زنان

ت ا م د خ ی  ا م ن ه ا ر

توزیع لباس

فعالیت های
آموزشی 

بزرگساالن

کمک نقدی

افراد کم توان

دگرباشی
حمایت



سولیداریتی نو  خط اطالعات عمومی/ آبی پناهندگانمرکز 

متادراسی 

نائومی

الپیدا هوم 

۱۷تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
۱۳پاپاناستاسیو شماره . آلکسخیابان 2310501151: تماس

ختلف سطوح م. پناهجویان/کودکان/ کالس های زبان یونانی برای پناهندگان: توضیحات
(. کودکان، نوجوانان، بزرگساالن)و گروه های سنی ( مبتدی، پایه، پیشرفته)

.برای ثبت نام در کالسها قرار قبلی الزامی است

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فرانسه:زبانها
۵استراتیگو برانتونا شماره :تماس

رسی به ، پشتیبانی برای دست)*(جلسات انفرادی و گروهی )**( حمایت اجتماعی روانی : توضیحات
ی نظام خدمات سالمت عمومی، خدمات ترجمه تلفنی، کمک برای رزرو کردن قرار مالقات، نمایندگ

قانونی و مشاوره

مرکز رسیدگی به پناهندگان

18تا 12سه شنبه تا پنجشنبه : ساعات
( نزدیک ایستگاه راه آهن)5خریستو پیپو : تماس

مکانی امن برای گذراندن روز، فرصتی برای حمام کردن، شستشو و خشک کردن: مالحظات
محلی حفاظت شده برای بچه ها کالس های انگلیسیلباس البسه. توزیع ساندویچ، نوشیدنی . لباس

و خیاطی

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

۱۷:۰۰ـ۰۹۰۰جمعهتادوشنبه: ساعات
اولطبقه 2310555264/   2310555266:تماس

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

۲۰:۰۰ـ۱۵:۰۰بعد از مدرسه ساعت (**)*. قرار مالقات ضروری است )**( در صورت ثبت نام)*(: مالحظات
.ساله۱۷تا ۶برنامه حمایتی  در ریاضیات،انگلیسی و یونانی دوره های 

مرکز خدمات روزانه آلکیونی-6

۱۴:۰۰تا ۱۰:۰۰دوشنبه تا جمعه از : ساعات 
۵خیابان اورفانیدو شماره 2315530644: اطالعات تماس

عربی، اردو، فارسی، ترکی: زبانها
تا ۱۲:۳۰از ساعت )*(و ناهار 3010:تا09:15از ساعت )**(صبحانه . ثبت نام الزم است:  الحظاتم

مراقبت از نوزادان و حمایت از کودکان(#).  خدمات با وقت قبلی ارائه می شوند (***). سرو می شود۱۴:۰۰
بعد از ظهر۲تا ۱۱ساله و خواهران و برادرانشان هر هفته روز جمعه ساعت ۶تا ۰

سولیداریتی نو در تسالونیکیمرکز 

، ۱۷:۰۰تا ۰۹۰:۰۰: ساعات 
پشتو-دری-کورمانجی-سورانی-یونانی -اردو -ترکی-فرانسوی -انگلیسی-فارسی -عربی : زبان

پتولومئون طبقه چهارم2310501030/2310501040: تماساطالعات 
،ثبت نام در هر بخش الزم است(   ۱)گرفتن قرار مالقات برای تمام خدمات ضروری است :   مالحظات 

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
آ۲۹پتولومئون :تماس

کالسهای خیاطی، تولیدات نساجی، امداد اجتماعی، حمایت روانی و کمک های اضطراری:توضیحات

2310888895: تماس
6972070223

)*(، مناطق مختلف(مثل سینما)طرح بر پایه فعالیتهای آموزشی :توضیحات
ونانفوتبال برای همه ، استادیوم کاتسانیو، اگیودیمیتریو، تسالونیکی ی

تا ۱۰:۳۰: تماس واتس آپ, دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۹:۳۰: ساعات کاری
دوشنبه تا جمعه۱۲:۳۰

کرمانجیبه زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، اردو، فرانسوی، 
۰۰۳۰۶۹۵۵۳۸۸۲۸۳facebook.com/mobileinfoteam: تماس با ما /

انوادهکمک و حمایت خصوصی در مورد فرآیند پناهندگی والحاق به خ: توضیح

مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان شهرداری کوردالیو: 2
: جمعهتادوشنبه

08:00-14:00 :ساعت
و عربی یونانی: زبان 

، : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی : مالحظات

هایو کمک 
اطالعاتقانونی برای مهاجرین پناهندگان پشتیبانی اداری و 

خدمات پشتیبانی روانشناسی با میانجیگری  ترجمان یا تفسیر با خدمات اجتماعی

۵۵و ۵۳خیابان موناستیریو شماره .حمل و نقل افراد دارای کم توانی جسمی.
۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2310509038& 5090132310: تماس

افرادی که از این خدمات استفاده . ۲۰تا ۱۴و از ساعت ۱۴تا ۶دو شیفت، ساعت :توضیحات
سنت برای اهداف حرفه ای ۶۰سنت را برای اهداف آموزشی  و ۳۰می کنند مبلغ سمبولیک 

رزرو . یورو را پرداخت خواهند کرد۱۵استفاده کنندگان دائمی مبلغ ساالنه . پرداخت می کنند
.ساعت قبل از حمل و نقل انجام گیرد۲۴نوبت باید 

ورزشگاه فوتبال

https://tinyurl.com/y4ltuk6rبرنامه شرح . 17:30-09:30از دوشنبه تا جمعه ساعت : زمان
یونانی-فرانسوی -فارسی -عربی : هازبان

،/ ΤΕΙ Sindos6941678675،6973502573طرف، از 17آندریا پاپاندرو : راه تماس 
2310796019،https://www.facebook.com/sindoscc

با قرار ،CVتوسعه و تکمیل . کالس ها و سمینارها برای یادگیری زبان انگلیسی و یونانی: توضیحات
گروه های والدین ،کلوپ خیاطی. جلسات هنر درمانی برای کودکان(. 5تا0)مالقات، توسعه دوران کودکی 

اطالعات

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2313300206 ,2313502226 ,2313329525 ,2313313151: تماس

ان و آمادگی برای امتحانات و تایید مطالعات درباره یون. کالسهای چند سطحی:توضیحات
حبه قسمتهای مشخصی از تاریخ و فرهنگ برای افرادی که برای اخذ تابعیت یونان مصا

قه شرایط متقاضیان مقیم بودن در منط.زمان درخواست ثبت نام ماه سپتامبر است. دارند
.سیکیس می باشد/ نئاپولی 

سیکیس ، کالسهای زبان یونانی شهرداری/ نئاپولی 3

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

آ6اسپارتیس :پشتیبانی آموزشی
و جمعهدوشنبه 
۲۱:۰۰تا ۱۴:۰۰: ساعت 

یونانیزبانزبان
: تماس

سال18-12حمایت بعد از مدرسه برای سنین : پشتیبانی آموزشی: مالحظات

مرکز کارآموزی خاص. 
و تراپزونتوس٨خیابان کسنوپولو شماره 

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت :ساعت
یونانی: زبان
81951523102310509013: تماس

.اشدخدمات ترجمه موجود نمی ب. برنامه های آموزشی و فرهنگی برای بزرگساالن: توضیحات

مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان شهرداری کوردالیو

ایکلیپس

جمعهاز دوشنبه تا : ساعات
فارسییونانی-اوردو-انگلیسی-عربی: زبان

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



سولیداریتی نو  خط اطالعات عمومی/ آبی پناهندگانمرکز 

متادراسی 

نائومی

الپیدا هوم 

۱۷تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
۱۳پاپاناستاسیو شماره . آلکسخیابان 2310501151: تماس

ختلف سطوح م. پناهجویان/کودکان/ کالس های زبان یونانی برای پناهندگان: توضیحات
(. کودکان، نوجوانان، بزرگساالن)و گروه های سنی ( مبتدی، پایه، پیشرفته)

.برای ثبت نام در کالسها قرار قبلی الزامی است

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فرانسه:زبانها
۵استراتیگو برانتونا شماره :تماس

رسی به ، پشتیبانی برای دست)*(جلسات انفرادی و گروهی )**( حمایت اجتماعی روانی : توضیحات
ی نظام خدمات سالمت عمومی، خدمات ترجمه تلفنی، کمک برای رزرو کردن قرار مالقات، نمایندگ

قانونی و مشاوره

مرکز رسیدگی به پناهندگان

18تا 12سه شنبه تا پنجشنبه : ساعات
( نزدیک ایستگاه راه آهن)5خریستو پیپو : تماس

مکانی امن برای گذراندن روز، فرصتی برای حمام کردن، شستشو و خشک کردن: مالحظات
محلی حفاظت شده برای بچه ها کالس های انگلیسیلباس البسه. توزیع ساندویچ، نوشیدنی . لباس

و خیاطی

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

۱۷:۰۰ـ۰۹۰۰جمعهتادوشنبه: ساعات
اولطبقه 23105552642310555264/   2310555266:تماس

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

۲۰:۰۰ـ۱۵:۰۰بعد از مدرسه ساعت (**)*. قرار مالقات ضروری است )**( در صورت ثبت نام)*(: مالحظات
.ساله۱۷تا ۶برنامه حمایتی  در ریاضیات،انگلیسی و یونانی دوره های 

مرکز خدمات روزانه آلکیونی-6

۱۴:۰۰تا ۱۰:۰۰دوشنبه تا جمعه از : ساعات 
۵خیابان اورفانیدو شماره 2315530644: اطالعات تماس

عربی، اردو، فارسی، ترکی: زبانها
تا ۱۲:۳۰از ساعت )*(و ناهار 3010:تا09:15از ساعت )**(صبحانه . ثبت نام الزم است:  الحظاتم

مراقبت از نوزادان و حمایت از کودکان(#).  خدمات با وقت قبلی ارائه می شوند (***). سرو می شود۱۴:۰۰
بعد از ظهر۲تا ۱۱ساله و خواهران و برادرانشان هر هفته روز جمعه ساعت ۶تا ۰

سولیداریتی نو در تسالونیکیمرکز 

، ۱۷:۰۰تا ۰۹۰:۰۰: ساعات 
پشتو-دری-کورمانجی-سورانی-یونانی -اردو -ترکی-فرانسوی -انگلیسی-فارسی -عربی : زبان

پتولومئون طبقه چهارمطبقه چهارم2310501030/2310501040: تماساطالعات 
،ثبت نام در هر بخش الزم است(   ۱)گرفتن قرار مالقات برای تمام خدمات ضروری است :   مالحظات 

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
آ۲۹پتولومئون :تماس

کالسهای خیاطی، تولیدات نساجی، امداد اجتماعی، حمایت روانی و کمک های اضطراری:توضیحات

2310888895: تماس
6972070223

)*(، مناطق مختلف(مثل سینما)طرح بر پایه فعالیتهای آموزشی :توضیحات
ونانفوتبال برای همه ، استادیوم کاتسانیو، اگیودیمیتریو، تسالونیکی ی

تا ۱۰:۳۰: تماس واتس آپ, دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۹:۳۰: ساعات کاری
دوشنبه تا جمعه۱۲:۳۰

کرمانجیبه زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، اردو، فرانسوی، 
۰۰۳۰۶۹۵۵۳۸۸۲۸۳facebook.com/mobileinfoteam: تماس با ما /

انوادهکمک و حمایت خصوصی در مورد فرآیند پناهندگی والحاق به خ: توضیح

مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان شهرداری کوردالیو: 2
: جمعهتادوشنبه

08:00-14:00 :ساعت
و عربی یونانی: زبان 

، : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی : مالحظات

هایو کمک 
اطالعاتقانونی برای مهاجرین پناهندگان پشتیبانی اداری و 

خدمات پشتیبانی روانشناسی با میانجیگری  ترجمان یا تفسیر با خدمات اجتماعی

۵۵و ۵۳خیابان موناستیریو شماره .حمل و نقل افراد دارای کم توانی جسمی.
۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2310509038& 5090132310: تماس

افرادی که از این خدمات استفاده . ۲۰تا ۱۴و از ساعت ۱۴تا ۶دو شیفت، ساعت :توضیحات
سنت برای اهداف حرفه ای ۶۰سنت را برای اهداف آموزشی  و ۳۰می کنند مبلغ سمبولیک 

رزرو . یورو را پرداخت خواهند کرد۱۵استفاده کنندگان دائمی مبلغ ساالنه . پرداخت می کنند
.ساعت قبل از حمل و نقل انجام گیرد۲۴نوبت باید 

ورزشگاه فوتبال

https://tinyurl.com/y4ltuk6rبرنامه شرح . 17:30-09:30از دوشنبه تا جمعه ساعت : زمان
یونانی-فرانسوی -فارسی -عربی : هازبان

،/ ΤΕΙ Sindos6941678675،6973502573طرف، از 17آندریا پاپاندرو : راه تماس 
2310796019،https://www.facebook.com/sindoscc

با قرار ،CVتوسعه و تکمیل . کالس ها و سمینارها برای یادگیری زبان انگلیسی و یونانی: توضیحات
گروه های والدین ،کلوپ خیاطی. جلسات هنر درمانی برای کودکان(. 5تا0)مالقات، توسعه دوران کودکی 

اطالعات

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2313300206 ,2313502226 ,2313329525 ,2313313151: تماس

ان و آمادگی برای امتحانات و تایید مطالعات درباره یون. کالسهای چند سطحی:توضیحات
حبه قسمتهای مشخصی از تاریخ و فرهنگ برای افرادی که برای اخذ تابعیت یونان مصا

قه شرایط متقاضیان مقیم بودن در منط.زمان درخواست ثبت نام ماه سپتامبر است. دارند
.سیکیس می باشد/ نئاپولی 

سیکیس ، کالسهای زبان یونانی شهرداری/ نئاپولی 3

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

آ6اسپارتیس :پشتیبانی آموزشی
و جمعهدوشنبه 
۲۱:۰۰تا ۱۴:۰۰: ساعت 

یونانیزبان
: تماس

سال18-12حمایت بعد از مدرسه برای سنین : پشتیبانی آموزشی: مالحظات

مرکز کارآموزی خاص. 
و تراپزونتوس٨خیابان کسنوپولو شماره 

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت :ساعت
یونانی: زبان
81951523102310509013: تماس

.اشدخدمات ترجمه موجود نمی ب. برنامه های آموزشی و فرهنگی برای بزرگساالن: توضیحات

ایکلیپس

جمعهاز دوشنبه تا : ساعات
فارسییونانی-اوردو-انگلیسی-عربی: زبان

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



– 2311264629/2316001000: تماس 884
۲آ و کوفوکلی شماره ۸خیابان پراساکاکی شماره 

.قرار قبلی الزامی است: توضیحات
برنامه به زبان یونانی و عربی. سال عرب زبان۴تا ۲برای کودکان بین 
مهمایش ها و فعالیت هایی نظیر تئاتر، موسیقی، علو. سال از همه ملیتها۶تا ۲برای کودکان بین 

شورای پناهندگان یونان

تحادیه دوستی یونانی و عربیا

مركز الصلیب األحمر المتعدد الوظائف

- 2316001000: تماس (برنامه پناهندگان) 884
.داشتن وقت قبلی الزامی است: توضیحات

ای خالقانه فعالیتهای ورزشی، تئاتر، کاردستی، نقاشی، فعالیته: سال ۱۶تا ۴برای کودکان بین 
(۱۷تا ۱۳ت ساعدوشنبه تا جمعه )

(  ۱۹تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت )_کالسهای زبان یونانی و انگلیسی : برای افراد بالغ

انجمن مردان جوان مسیحی ساختمان تسالونیکی
نیکوالئو یرمانو

“کودکانمرکز پرورش مهارتهای اجتماعی "دراسیس -دیا

17:00الی 9:00دوشنبه تا جمعه : ساعت کاری
. ودفارسی، عربی، ترکی ، مابقی زبان ها براساس درخواست با مترجم مربوطه هماهنگ می ش: زبان ها

:  ایمیل(  واتساپ)6975872416/ 2310534445: تلفن تماس
urban.thessaloniki.diotima@gmail.com

کمک به ( : مرد/ زن / نجات یافتگان ترانس، دوجنسی، همجنسگرا ) SGBVخدمات ویژه : توضیحات
سالمت و بهداشت روانی، مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده ، فعالیت های توانمندسازی

دیوتیما

پراکسیس

، دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰:ساعت 
.و فرانسویعربی، انگلیسی، یونانی، فارسی: زبان 

و آیو دیمیتریو۱آرکادیوپولئوس 2310556145: طالعات تماس
به، سه شن)، کمک حقوقی، روانپزشک (سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه))*( دندانپزشک:  مالحظات 

رار قبلی،  با ق( : پنجشنبه)متخصص گوارش .فقط چهارشنبه ها)، پزشک اطفال (چهارشنبه و پنجشنبه ها
.  روز چهارشنبه در دسترس نیست: )**(پزشک عمومی، متخصص قلب، داروخانه 

(مرکز رختشویی و استحمام)پراکسیس 

دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۱۰:۰۰هرروزه : ساعات
62خیابان موناستیریو شماره 2310527938: تماس 

.هاساعات خاص تعیین شده برای فارسی زبان. با تعیین وقت قبلی:   مالحظات 

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

.  دوشنبه تا جمعهتا 9:30: ساعات
/( / واتساپ و وایبر): تماس

1یونوس دراگومی و وامکاوا  شماره خیابان 
کیرودی-روانداکینیا-سواخیلی-روسی-دری-پشتو-یونانی، انگلیسی، فرانسه، عربی، تلفونی ؛ کردی :زبانها 

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

سرخخط تماس اطالعات  حمایت صلیب 
(وایبر و واتساپ)یا 20:00تا 8:00دوشنبه تا جمعه ساعت از

.استباز:جمعهتاشنبهسه۱۳:۰۰تا۱۰:۰۰:ساعات
فرانسهانگلیسی،دری،فارسی،پنجابی،اردو،عربی،:زبان

، )داینادون، خیابان 9شماره 2500452310/ مالحظات 
طبقه چهارم
در موارد خشونت جنسیتی احتیاج  به گرفتن وقت قبلی (  روانشناسی)جهت حمایت روحی توضیحات 

! ۱۶:۰۰الی ۱۰:۰۰در روز های دوشنبه،پنج  شنبه و جمعه      از ساعت .  میباشد

روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه-۱۵۰۰-۱۰:۰۰:عت
۱۴خیابان الیمپو شماره : تماس

انگلیسی-یونانی-عربی:زبان
معه، در روزهای چهارشنبه، ج( عربی، یونانی، انگلیسی، ریاضی)کالسهای مختلف :توضیحات

۲۰:۰۰-۱۷:۰۰شوندبرگزار می ۰۰:۲۰تا ۰۰:۱۴شنبه و یکشنبه از ساعت

۱۶:۰۰-۰۹:۰۰هروز:ساعت
۲۳۱۱۲۰۸۰۵۶:تماس:تماس
اردو، کرمانجی، پشتو، سورانیفارسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان

به باالی سن و زیری سن\ابزاری\حمایت راوانی اجتماعی مشاوره شغلی برای زیری سنها کمکهای مالی 

بگیریدبرای اطالع از ساعت کاری تماس . دوشنبه تا جمعه باز است: ساعت کار
1

زبانهاتمام :زبان
طبقه اول  ونیزلو  : اطالعات تماس

ساله و کوچک تر 12برای کودکان . قابل دسترسی استفقط برای زنان مرکز و برنامه های آن : مالحظات
از قبل تلفن یا (. بدون سرویس حمل و نقل)سرپرست آنها برنامه هایی ارائه می گردد  /از آن همزمان با مادر

.نیازی به قرار قبلی نیست ولی ثبت نام ضروری است. ایمیل بزنید تا از برنامه فعالیتها مطلع شوید

مرکز چند فرهنگی زنان ایریدااینترولو 

مدرسة التضامن‘اوذیسیاس

.  برای تمام پناهندگان، مهاجران و ساکنان محلی16:30تا 9:00:  ساعات
یونانی، انگلیسی، بلغاری و عربی: زبان

خیابان ۲۹شماره -2310566641: اطالعات تماس
پتولمیون
ک زنان، روانپزشک، پزش)مختلف پزشکی، مراقبتهای اولیه سالمتی با قرار مالقات تخصصهای مالحظات

(اطفال، داخلی، اورتوپت، جراحان، اورولوژی، قلب و عروق، متخصص پوست

العالمأطباء 

آرسیس
9سپارتیس . 

کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

خدمات اجتماعی۳۵،پتولمیون . 

اشاءصیم پراکسی بخش جمع اوری وتوزیح ۷۰وینزیلوس . 

۱۷۰۰-۱۰:۰۰هرروز :ساعت
۲۳۱۵۵۰۴۳۰۱:تماس

اشیاءکمک:نظرات

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
۲۳۱۰۲۲۷۳۱۱:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش پشتیبانی شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیری:نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی ۱۷:۰۰-۰۹:۰۰)شغلی برای فامیلها )شغلی برای فامیلها 

۱۲موناستیریو شماره 

۴۰پتوکمابون . 
کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

۱۶تا ۱۰هر هفته ساعت : ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فارسی: زبان
::تماس

الیهر هفته سه شنبه، حمایت روانی اجتماعی، مشاوره شغلی، مشاوره حسابداری و م: توضیحات

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

16:30تا 8:30دوشنبه تا جمعه :  ساعات
ای26آ، سیتی هال، ساختمان ای، دفتر 1گیورگیو . خیابان و : اطالعات تماس

کمک به بازگشت داوطلبانه و برنامه ادغام سازی: مالحظات

دوشنبه تا جمعه۲۱:۳۰تا ۱۷:۰۰: ساعات
24خیابان اسوپو شماره :  اطالعات تماس

مهاجران بزرگسال و / برای تمام پناهندگان بزرگسالسطح ) کالس های زبان یونانی :    مالحظات
ساله۱۷تا ۱۴افراد محلی بزرگسال و همچنین نوجوانان 

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
:تماس:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیریپشتیبانی :نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی فامیلها شغلی برای 



– 2311264629/2316001000: تماس 884
۲آ و کوفوکلی شماره ۸خیابان پراساکاکی شماره 

.قرار قبلی الزامی است: توضیحات
برنامه به زبان یونانی و عربی. سال عرب زبان۴تا ۲برای کودکان بین 
مهمایش ها و فعالیت هایی نظیر تئاتر، موسیقی، علو. سال از همه ملیتها۶تا ۲برای کودکان بین 

شورای پناهندگان یونان

تحادیه دوستی یونانی و عربیا

مركز الصلیب األحمر المتعدد الوظائف

- 2316001000: تماس (برنامه پناهندگان) 884
.داشتن وقت قبلی الزامی است: توضیحات

ای خالقانه فعالیتهای ورزشی، تئاتر، کاردستی، نقاشی، فعالیته: سال ۱۶تا ۴برای کودکان بین 
(۱۷تا ۱۳ت ساعدوشنبه تا جمعه )

(  ۱۹تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت )_کالسهای زبان یونانی و انگلیسی : برای افراد بالغ

انجمن مردان جوان مسیحی ساختمان تسالونیکی
نیکوالئو یرمانو

“کودکانمرکز پرورش مهارتهای اجتماعی "دراسیس -دیا

17:00الی 9:00دوشنبه تا جمعه : ساعت کاری
. ودفارسی، عربی، ترکی ، مابقی زبان ها براساس درخواست با مترجم مربوطه هماهنگ می ش: زبان ها

:  ایمیل(  واتساپ)6975872416/ 2310534445: تلفن تماس
urban.thessaloniki.diotima@gmail.com

کمک به ( : مرد/ زن / نجات یافتگان ترانس، دوجنسی، همجنسگرا ) SGBVخدمات ویژه : توضیحات
سالمت و بهداشت روانی، مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده ، فعالیت های توانمندسازی

دیوتیما

پراکسیس

، دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰:ساعت 
.و فرانسویعربی، انگلیسی، یونانی، فارسی: زبان 

و آیو دیمیتریو۱آرکادیوپولئوس 2310556145: طالعات تماس
به، سه شن)، کمک حقوقی، روانپزشک (سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه))*( دندانپزشک:  مالحظات 

رار قبلی،  با ق( : پنجشنبه)متخصص گوارش .فقط چهارشنبه ها)، پزشک اطفال (چهارشنبه و پنجشنبه ها
.  روز چهارشنبه در دسترس نیست: )**(پزشک عمومی، متخصص قلب، داروخانه 

(مرکز رختشویی و استحمام)پراکسیس 

دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۱۰:۰۰هرروزه : ساعات
62خیابان موناستیریو شماره 2310527938: تماس 

.هاساعات خاص تعیین شده برای فارسی زبان. با تعیین وقت قبلی:   مالحظات 

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

.  دوشنبه تا جمعهتا تا 9:30: ساعات
//( / ( / واتساپ و وایبر): : تماس

1یونوس دراگومی و وامکاوا  شماره خیابان 
کیرودی-روانداکینیا-سواخیلی-روسی-دری-پشتو-یونانی، انگلیسی، فرانسه، عربی، تلفونی ؛ کردی :زبانها 

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

سرخخط تماس اطالعات  حمایت صلیب 
(وایبر و واتساپ)یا یا 20:00تا 8:00دوشنبه تا جمعه ساعت از

.استباز:جمعهتاشنبهسه۱۳:۰۰تا۱۰:۰۰:ساعات
فرانسهانگلیسی،دری،فارسی،پنجابی،اردو،عربی،:زبان

، )داینادون، خیابان 9شماره 2500452310/ مالحظات 
طبقه چهارم
در موارد خشونت جنسیتی احتیاج  به گرفتن وقت قبلی (  روانشناسی)جهت حمایت روحی توضیحات 

! ۱۶:۰۰الی ۱۰:۰۰در روز های دوشنبه،پنج  شنبه و جمعه      از ساعت .  میباشد

روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه-۱۵۰۰-۱۰:۰۰:عت
۱۴خیابان الیمپو شماره : تماس

انگلیسی-یونانی-عربی:زبان
معه، در روزهای چهارشنبه، ج( عربی، یونانی، انگلیسی، ریاضی)کالسهای مختلف :توضیحات

۲۰:۰۰-۱۷:۰۰شوندبرگزار می ۰۰:۲۰تا ۰۰:۱۴شنبه و یکشنبه از ساعت

۱۶:۰۰-۰۹:۰۰هروز:ساعت
۲۳۱۱۲۰۸۰۵۶:تماس
اردو، کرمانجی، پشتو، سورانیفارسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان

به باالی سن و زیری سن\ابزاری\حمایت راوانی اجتماعی مشاوره شغلی برای زیری سنها کمکهای مالی 

بگیریدبرای اطالع از ساعت کاری تماس . دوشنبه تا جمعه باز است: ساعت کار
1

زبانهاتمام :زبان
طبقه اول  ونیزلو  : اطالعات تماس

ساله و کوچک تر 12برای کودکان . قابل دسترسی استفقط برای زنان مرکز و برنامه های آن : مالحظات
از قبل تلفن یا (. بدون سرویس حمل و نقل)سرپرست آنها برنامه هایی ارائه می گردد  /از آن همزمان با مادر

.نیازی به قرار قبلی نیست ولی ثبت نام ضروری است. ایمیل بزنید تا از برنامه فعالیتها مطلع شوید

مرکز چند فرهنگی زنان ایریدااینترولو 

مدرسة التضامن‘اوذیسیاس

.  برای تمام پناهندگان، مهاجران و ساکنان محلی16:30تا 9:00:  ساعات
یونانی، انگلیسی، بلغاری و عربی: زبان

خیابان ۲۹شماره -2310566641: اطالعات تماس
پتولمیون
ک زنان، روانپزشک، پزش)مختلف پزشکی، مراقبتهای اولیه سالمتی با قرار مالقات تخصصهای مالحظات

(اطفال، داخلی، اورتوپت، جراحان، اورولوژی، قلب و عروق، متخصص پوست

العالمأطباء 

آرسیس
9سپارتیس . 

کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

خدمات اجتماعی۳۵،پتولمیون . 

اشاءصیم پراکسی بخش جمع اوری وتوزیح ۷۰وینزیلوس . 

۱۷۰۰-۱۰:۰۰هرروز :ساعت
۲۳۱۵۵۰۴۳۰۱:تماس

اشیاءکمک:نظرات

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
۲۳۱۰۲۲۷۳۱۱:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش پشتیبانی شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیری:نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی ۱۷:۰۰-۰۹:۰۰)شغلی برای فامیلها 

۱۲موناستیریو شماره 

۴۰پتوکمابون . 
کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

۱۶تا ۱۰هر هفته ساعت : ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فارسی: زبان
:تماس

الیهر هفته سه شنبه، حمایت روانی اجتماعی، مشاوره شغلی، مشاوره حسابداری و م: توضیحات

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

16:30تا 8:30دوشنبه تا جمعه :  ساعات
ای26آ، سیتی هال، ساختمان ای، دفتر 1گیورگیو . خیابان و : اطالعات تماس

کمک به بازگشت داوطلبانه و برنامه ادغام سازی: مالحظات

دوشنبه تا جمعه۲۱:۳۰تا ۱۷:۰۰: ساعات
24خیابان اسوپو شماره :  اطالعات تماس

مهاجران بزرگسال و / برای تمام پناهندگان بزرگسالسطح ) کالس های زبان یونانی :    مالحظات
ساله۱۷تا ۱۴افراد محلی بزرگسال و همچنین نوجوانان 

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیریپشتیبانی :نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی فامیلها شغلی برای 



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

فونت آبی مراکز اجتماعی 

را مشخص می کند

تسالونیکی

مسیر اتوبوس ها به زبان انگلیسی در 

:این آدرس ارائه شده

کنیداپلیکشن موبایل را میتوانید از دانلود

https://www.refugee.info/greece/services/map/
http://oasth.gr/


۱۶:۰۰-۰۹:۰۰هروز:ساعت
۲۳۱۱۲۰۸۰۵۶:تماس
اردو، کرمانجی، پشتو، سورانیفارسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان

به باالی سن و زیری سن\ابزاری\حمایت راوانی اجتماعی مشاوره شغلی برای زیری سنها کمکهای مالی 

بگیریدبرای اطالع از ساعت کاری تماس . دوشنبه تا جمعه باز است: ساعت کار
1

زبانهاتمام :زبان
طبقه اول  ونیزلو  : اطالعات تماس

ساله و کوچک تر 12برای کودکان . قابل دسترسی استفقط برای زنان مرکز و برنامه های آن : مالحظات
از قبل تلفن یا (. بدون سرویس حمل و نقل)سرپرست آنها برنامه هایی ارائه می گردد  /از آن همزمان با مادر

.نیازی به قرار قبلی نیست ولی ثبت نام ضروری است. ایمیل بزنید تا از برنامه فعالیتها مطلع شوید

مرکز چند فرهنگی زنان ایریدااینترولو 

مدرسة التضامن‘اوذیسیاس

.  برای تمام پناهندگان، مهاجران و ساکنان محلی16:30تا 9:00:  ساعات
یونانی، انگلیسی، بلغاری و عربی: زبان

خیابان ۲۹شماره -2310566641: اطالعات تماس
پتولمیون
ک زنان، روانپزشک، پزش)مختلف پزشکی، مراقبتهای اولیه سالمتی با قرار مالقات تخصصهای مالحظات

(اطفال، داخلی، اورتوپت، جراحان، اورولوژی، قلب و عروق، متخصص پوست

العالمأطباء 

آرسیس
9سپارتیس . 

کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

خدمات اجتماعی۳۵،پتولمیون . 

اشاءصیم پراکسی بخش جمع اوری وتوزیح ۷۰وینزیلوس . 

۱۷۰۰-۱۰:۰۰هرروز :ساعت
۲۳۱۵۵۰۴۳۰۱:تماس

اشیاءکمک:نظرات

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
۲۳۱۰۲۲۷۳۱۱:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش پشتیبانی شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیری:نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی ۱۷:۰۰-۰۹:۰۰)شغلی برای فامیلها 

۱۲موناستیریو شماره 

۴۰پتوکمابون . 
کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

۱۶تا ۱۰هر هفته ساعت : ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فارسی: زبان
:تماس

الیهر هفته سه شنبه، حمایت روانی اجتماعی، مشاوره شغلی، مشاوره حسابداری و م: توضیحات

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

16:30تا 8:30دوشنبه تا جمعه :  ساعات
ای26آ، سیتی هال، ساختمان ای، دفتر 1گیورگیو . خیابان و : اطالعات تماس

کمک به بازگشت داوطلبانه و برنامه ادغام سازی: مالحظات

دوشنبه تا جمعه۲۱:۳۰تا ۱۷:۰۰: ساعات
24خیابان اسوپو شماره :  اطالعات تماس

مهاجران بزرگسال و / برای تمام پناهندگان بزرگسالسطح ) کالس های زبان یونانی :    مالحظات
ساله۱۷تا ۱۴افراد محلی بزرگسال و همچنین نوجوانان 

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیریپشتیبانی :نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی فامیلها شغلی برای 

– 2311264629/2316001000: تماس 884
۲آ و کوفوکلی شماره ۸خیابان پراساکاکی شماره 

.قرار قبلی الزامی است: توضیحات
برنامه به زبان یونانی و عربی. سال عرب زبان۴تا ۲برای کودکان بین 
مهمایش ها و فعالیت هایی نظیر تئاتر، موسیقی، علو. سال از همه ملیتها۶تا ۲برای کودکان بین 

شورای پناهندگان یونان

تحادیه دوستی یونانی و عربیا

مركز الصلیب األحمر المتعدد الوظائف

- 2316001000: تماس (برنامه پناهندگان) 884
.داشتن وقت قبلی الزامی است: توضیحات

ای خالقانه فعالیتهای ورزشی، تئاتر، کاردستی، نقاشی، فعالیته: سال ۱۶تا ۴برای کودکان بین 
(۱۷تا ۱۳ت ساعدوشنبه تا جمعه )

(  ۱۹تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت )_کالسهای زبان یونانی و انگلیسی : برای افراد بالغ

انجمن مردان جوان مسیحی ساختمان تسالونیکی
نیکوالئو یرمانو

“کودکانمرکز پرورش مهارتهای اجتماعی "دراسیس -دیا

17:00الی 9:00دوشنبه تا جمعه : ساعت کاری
. ودفارسی، عربی، ترکی ، مابقی زبان ها براساس درخواست با مترجم مربوطه هماهنگ می ش: زبان ها

:  ایمیل(  واتساپ)6975872416/ 2310534445: تلفن تماس
urban.thessaloniki.diotima@gmail.com

کمک به ( : مرد/ زن / نجات یافتگان ترانس، دوجنسی، همجنسگرا ) SGBVخدمات ویژه : توضیحات
سالمت و بهداشت روانی، مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده ، فعالیت های توانمندسازی

دیوتیما

پراکسیس

، دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰:ساعت 
.و فرانسویعربی، انگلیسی، یونانی، فارسی: زبان 

و آیو دیمیتریو۱آرکادیوپولئوس 2310556145: طالعات تماس
به، سه شن)، کمک حقوقی، روانپزشک (سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه))*( دندانپزشک:  مالحظات 

رار قبلی،  با ق( : پنجشنبه)متخصص گوارش .فقط چهارشنبه ها)، پزشک اطفال (چهارشنبه و پنجشنبه ها
.  روز چهارشنبه در دسترس نیست: )**(پزشک عمومی، متخصص قلب، داروخانه 

(مرکز رختشویی و استحمام)پراکسیس 

دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۱۰:۰۰هرروزه : ساعات
62خیابان موناستیریو شماره 2310527938: تماس 

.هاساعات خاص تعیین شده برای فارسی زبان. با تعیین وقت قبلی:   مالحظات 

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

.  دوشنبه تا جمعهتا 9:30: ساعات
/( / واتساپ و وایبر): تماس

1یونوس دراگومی و وامکاوا  شماره خیابان 
کیرودی-روانداکینیا-سواخیلی-روسی-دری-پشتو-یونانی، انگلیسی، فرانسه، عربی، تلفونی ؛ کردی :زبانها 

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

سرخخط تماس اطالعات  حمایت صلیب 
(وایبر و واتساپ)یا 20:00تا 8:00دوشنبه تا جمعه ساعت از

.استباز:جمعهتاشنبهسه۱۳:۰۰تا۱۰:۰۰:ساعات
فرانسهانگلیسی،دری،فارسی،پنجابی،اردو،عربی،:زبان

، ))داینادون، خیابان 9شماره 25004523102310/ مالحظات 
طبقه چهارم
در موارد خشونت جنسیتی احتیاج  به گرفتن وقت قبلی (  روانشناسی)جهت حمایت روحی توضیحات 

! ۱۶:۰۰الی ۱۰:۰۰در روز های دوشنبه،پنج  شنبه و جمعه      از ساعت .  میباشد

روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه-۱۵۰۰-۱۰:۰۰:عت
۱۴خیابان الیمپو شماره : : تماس

انگلیسی-یونانی-عربی:زبان
معه، در روزهای چهارشنبه، ج( عربی، یونانی، انگلیسی، ریاضی)کالسهای مختلف :توضیحات

۲۰:۰۰-۱۷:۰۰شوندبرگزار می ۰۰:۲۰تا ۰۰:۱۴شنبه و یکشنبه از ساعت



۱۶:۰۰-۰۹:۰۰هروز:ساعت
۲۳۱۱۲۰۸۰۵۶:تماس
اردو، کرمانجی، پشتو، سورانیفارسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان

به باالی سن و زیری سن\ابزاری\حمایت راوانی اجتماعی مشاوره شغلی برای زیری سنها کمکهای مالی 

بگیریدبرای اطالع از ساعت کاری تماس . دوشنبه تا جمعه باز است: ساعت کار
1

زبانهاتمام :زبان
طبقه اول  ونیزلو  : اطالعات تماس

ساله و کوچک تر 12برای کودکان . قابل دسترسی استفقط برای زنان مرکز و برنامه های آن : مالحظات
از قبل تلفن یا (. بدون سرویس حمل و نقل)سرپرست آنها برنامه هایی ارائه می گردد  /از آن همزمان با مادر

.نیازی به قرار قبلی نیست ولی ثبت نام ضروری است. ایمیل بزنید تا از برنامه فعالیتها مطلع شوید

مرکز چند فرهنگی زنان ایریدااینترولو اینترولو 

مدرسة التضامن‘اوذیسیاس

.  برای تمام پناهندگان، مهاجران و ساکنان محلی16:30تا 9:00:  ساعات
یونانی، انگلیسی، بلغاری و عربی: زبان

خیابان ۲۹شماره شماره --2310566641: اطالعات تماس
پتولمیون
ک زنان، روانپزشک، پزش)مختلف پزشکی، مراقبتهای اولیه سالمتی با قرار مالقات تخصصهای مالحظات

(اطفال، داخلی، اورتوپت، جراحان، اورولوژی، قلب و عروق، متخصص پوست

العالمأطباء 

آرسیس
9سپارتیس . 

کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

خدمات اجتماعی۳۵،پتولمیون . 

اشاءصیم پراکسی بخش جمع اوری وتوزیح ۷۰وینزیلوس . 

۱۷۰۰-۱۰:۰۰هرروز :ساعت
۲۳۱۵۵۰۴۳۰۱:تماس

اشیاءکمک:نظرات

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
۲۳۱۰۲۲۷۳۱۱:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش پشتیبانی شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیری:نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی ۱۷:۰۰-۰۹:۰۰)شغلی برای فامیلها 

۱۲موناستیریو شماره 

۴۰پتوکمابون . 
کندرا نیون۴۰پتوکمابون 

۱۶تا ۱۰هر هفته ساعت : ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فارسی: زبان
:تماس

الیهر هفته سه شنبه، حمایت روانی اجتماعی، مشاوره شغلی، مشاوره حسابداری و م: توضیحات

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

16:30تا 8:30دوشنبه تا جمعه :  ساعات
ای26آ، سیتی هال، ساختمان ای، دفتر 1گیورگیو . خیابان و : اطالعات تماس

کمک به بازگشت داوطلبانه و برنامه ادغام سازی: مالحظات

دوشنبه تا جمعه۲۱:۳۰تا ۱۷:۰۰: ساعات
24خیابان اسوپو شماره :  :  اطالعات تماس

مهاجران بزرگسال و / برای تمام پناهندگان بزرگسالسطح سطح ) کالس های زبان یونانی :    مالحظات
ساله۱۷تا ۱۴افراد محلی بزرگسال و همچنین نوجوانان 

۲۰:۰۰-۹:۰۰هرروز:ساعت
:تماس۰

فرسی-یونانی-انگلیسی-عربی:زبان
سن آموزش شاگردان برای ثبت نام در مدرسه فعالیتهای تفریحی برای زیریپشتیبانی :نظریات

اجتماعیحمایت راوانی \۹اسپارتی فامیلها شغلی برای 

– 2311264629/2316001000: تماس 884
۲آ و کوفوکلی شماره ۸خیابان پراساکاکی شماره 

.قرار قبلی الزامی است: توضیحات
برنامه به زبان یونانی و عربی. سال عرب زبان۴تا ۲برای کودکان بین 
مهمایش ها و فعالیت هایی نظیر تئاتر، موسیقی، علو. سال از همه ملیتها۶تا ۲برای کودکان بین 

شورای پناهندگان یونان

تحادیه دوستی یونانی و عربیا

مركز الصلیب األحمر المتعدد الوظائف

- 2316001000: تماس (برنامه پناهندگان) 884
.داشتن وقت قبلی الزامی است: توضیحات

ای خالقانه فعالیتهای ورزشی، تئاتر، کاردستی، نقاشی، فعالیته: سال ۱۶تا ۴برای کودکان بین 
(۱۷تا ۱۳ت ساعدوشنبه تا جمعه )

(  ۱۹تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت )_کالسهای زبان یونانی و انگلیسی : برای افراد بالغ

انجمن مردان جوان مسیحی ساختمان تسالونیکی
نیکوالئو یرمانو

“کودکانمرکز پرورش مهارتهای اجتماعی "دراسیس -دیا

17:00الی 9:00دوشنبه تا جمعه : ساعت کاری
. ودفارسی، عربی، ترکی ، مابقی زبان ها براساس درخواست با مترجم مربوطه هماهنگ می ش: زبان ها

:  ایمیل(  واتساپ)6975872416/ 2310534445: تلفن تماس
urban.thessaloniki.diotima@gmail.com

کمک به ( : مرد/ زن / نجات یافتگان ترانس، دوجنسی، همجنسگرا ) SGBVخدمات ویژه : توضیحات
سالمت و بهداشت روانی، مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده ، فعالیت های توانمندسازی

دیوتیما

پراکسیس

، دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰:ساعت 
.و فرانسویعربی، انگلیسی، یونانی، فارسی: زبان 

و آیو دیمیتریو۱آرکادیوپولئوس 2310556145: طالعات تماس
به، سه شن)، کمک حقوقی، روانپزشک (سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه))*( دندانپزشک:  مالحظات 

رار قبلی،  با ق( : پنجشنبه)متخصص گوارش .فقط چهارشنبه ها)، پزشک اطفال (چهارشنبه و پنجشنبه ها
.  روز چهارشنبه در دسترس نیست: )**(پزشک عمومی، متخصص قلب، داروخانه 

(مرکز رختشویی و استحمام)پراکسیس 

دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۱۰:۰۰هرروزه : ساعات
62خیابان موناستیریو شماره 2310527938: تماس 

.هاساعات خاص تعیین شده برای فارسی زبان. با تعیین وقت قبلی:   مالحظات 

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

.  دوشنبه تا جمعهتا 9:30: ساعات
/( / واتساپ و وایبر): تماس

1یونوس دراگومی و وامکاوا  شماره خیابان 
کیرودی-روانداکینیا-سواخیلی-روسی-دری-پشتو-یونانی، انگلیسی، فرانسه، عربی، تلفونی ؛ کردی :زبانها 

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

سرخخط تماس اطالعات  حمایت صلیب 
(وایبر و واتساپ)یا 20:00تا 8:00دوشنبه تا جمعه ساعت از

.استباز:جمعهتاشنبهسه۱۳:۰۰تا۱۰:۰۰:ساعات
فرانسهانگلیسی،دری،فارسی،پنجابی،اردو،عربی،:زبان

، )داینادون، خیابان 9شماره 2500452310/ مالحظات 
طبقه چهارم
در موارد خشونت جنسیتی احتیاج  به گرفتن وقت قبلی (  روانشناسی)جهت حمایت روحی توضیحات 

! ۱۶:۰۰الی ۱۰:۰۰در روز های دوشنبه،پنج  شنبه و جمعه      از ساعت .  میباشد

روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه-۱۵۰۰-۱۰:۰۰:عت
۱۴خیابان الیمپو شماره : تماس

انگلیسی-یونانی-عربی:زبان
معه، در روزهای چهارشنبه، ج( عربی، یونانی، انگلیسی، ریاضی)کالسهای مختلف :توضیحات

۲۰:۰۰-۱۷:۰۰شوندبرگزار می ۰۰:۲۰تا ۰۰:۱۴شنبه و یکشنبه از ساعت



2310888895: تماس
6972070223

)*(، مناطق مختلف(مثل سینما)طرح بر پایه فعالیتهای آموزشی :توضیحات
ونانفوتبال برای همه ، استادیوم کاتسانیو، اگیودیمیتریو، تسالونیکی ی

تا ۱۰:۳۰: تماس واتس آپ, دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۹:۳۰: ساعات کاری
دوشنبه تا جمعه۱۲:۳۰

کرمانجیبه زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، اردو، فرانسوی، 
۰۰۳۰۶۹۵۵۳۸۸۲۸۳facebook.com/mobileinfoteam: تماس با ما /

انوادهکمک و حمایت خصوصی در مورد فرآیند پناهندگی والحاق به خ: توضیح

مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان شهرداری کوردالیو: 2
: جمعهتادوشنبه

08:00-14:00 :ساعت
و عربی یونانی: زبان 

، : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی : مالحظات

هایو کمک 
اطالعاتقانونی برای مهاجرین پناهندگان پشتیبانی اداری و 

خدمات پشتیبانی روانشناسی با میانجیگری  ترجمان یا تفسیر با خدمات اجتماعی

۵۵و ۵۳خیابان موناستیریو شماره .حمل و نقل افراد دارای کم توانی جسمی.
۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2310509038& 5090132310: تماس

افرادی که از این خدمات استفاده . ۲۰تا ۱۴و از ساعت ۱۴تا ۶دو شیفت، ساعت :توضیحات
سنت برای اهداف حرفه ای ۶۰سنت را برای اهداف آموزشی  و ۳۰می کنند مبلغ سمبولیک 

رزرو . یورو را پرداخت خواهند کرد۱۵استفاده کنندگان دائمی مبلغ ساالنه . پرداخت می کنند
.ساعت قبل از حمل و نقل انجام گیرد۲۴نوبت باید 

ورزشگاه فوتبال

https://tinyurl.com/y4ltuk6rبرنامه شرح . 17:30-09:30از دوشنبه تا جمعه ساعت : زمان
یونانی-فرانسوی -فارسی -عربی : هازبان

،/ ΤΕΙ Sindos6941678675،6973502573طرف، از 17آندریا پاپاندرو : راه تماس 
2310796019،https://www.facebook.com/sindoscc

با قرار ،CVتوسعه و تکمیل . کالس ها و سمینارها برای یادگیری زبان انگلیسی و یونانی: توضیحات
گروه های والدین ،کلوپ خیاطی. جلسات هنر درمانی برای کودکان(. 5تا0)مالقات، توسعه دوران کودکی 

اطالعات

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2313300206 ,2313502226 ,2313329525 ,2313313151: تماس

ان و آمادگی برای امتحانات و تایید مطالعات درباره یون. کالسهای چند سطحی:توضیحات
حبه قسمتهای مشخصی از تاریخ و فرهنگ برای افرادی که برای اخذ تابعیت یونان مصا

قه شرایط متقاضیان مقیم بودن در منط.زمان درخواست ثبت نام ماه سپتامبر است. دارند
.سیکیس می باشد/ نئاپولی 

سیکیس ، کالسهای زبان یونانی شهرداری/ نئاپولی 3

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

آ6اسپارتیس :پشتیبانی آموزشی
و جمعهدوشنبه 
۲۱:۰۰تا ۱۴:۰۰: ساعت 

یونانیزبان
: تماس

سال18-12حمایت بعد از مدرسه برای سنین : پشتیبانی آموزشی: مالحظات

مرکز کارآموزی خاص. 
و تراپزونتوس٨خیابان کسنوپولو شماره 

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت :ساعت
یونانی: زبان
81951523102310509013: تماس

.اشدخدمات ترجمه موجود نمی ب. برنامه های آموزشی و فرهنگی برای بزرگساالن: توضیحات

ایکلیپس

جمعهاز دوشنبه تا : ساعات
فارسییونانی-اوردو-انگلیسی-عربی: زبان

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

سولیداریتی نو  خط اطالعات عمومی/ آبی پناهندگانمرکز 

متادراسی 

نائومی

الپیدا هوم 

۱۷تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
۱۳پاپاناستاسیو شماره . آلکسخیابان 2310501151: تماس

ختلف سطوح م. پناهجویان/کودکان/ کالس های زبان یونانی برای پناهندگان: توضیحات
(. کودکان، نوجوانان، بزرگساالن)و گروه های سنی ( مبتدی، پایه، پیشرفته)

.برای ثبت نام در کالسها قرار قبلی الزامی است

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فرانسه:زبانها
۵۵استراتیگو برانتونا شماره :تماس

رسی به ، پشتیبانی برای دست)*(جلسات انفرادی و گروهی )**( حمایت اجتماعی روانی : توضیحات
ی نظام خدمات سالمت عمومی، خدمات ترجمه تلفنی، کمک برای رزرو کردن قرار مالقات، نمایندگ

قانونی و مشاوره

مرکز رسیدگی به پناهندگان

18تا 12سه شنبه تا پنجشنبه : ساعات
( نزدیک ایستگاه راه آهن)5خریستو پیپو : تماس

مکانی امن برای گذراندن روز، فرصتی برای حمام کردن، شستشو و خشک کردن: مالحظات
محلی حفاظت شده برای بچه ها کالس های انگلیسیلباس البسهالبسه. توزیع ساندویچ، نوشیدنی . لباس

و خیاطی

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

۱۷:۰۰ـ۰۹۰۰جمعهتادوشنبه: ساعات
اولطبقه 2310555264/   2310555266:تماس

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

۲۰:۰۰ـ۱۵:۰۰بعد از مدرسه ساعت (**)*. قرار مالقات ضروری است )**( در صورت ثبت نام)*(: مالحظات
.ساله۱۷تا ۶برنامه حمایتی  در ریاضیات،انگلیسی و یونانی دوره های 

مرکز خدمات روزانه آلکیونی-6

۱۴:۰۰تا ۱۰:۰۰دوشنبه تا جمعه از : ساعات 
۵خیابان اورفانیدو شماره 2315530644: اطالعات تماس

عربی، اردو، فارسی، ترکی: زبانها
تا ۱۲:۳۰از ساعت )*(و ناهار 3010:تا09:15از ساعت )**(صبحانه . ثبت نام الزم است:  الحظاتم

مراقبت از نوزادان و حمایت از کودکان(#).  خدمات با وقت قبلی ارائه می شوند (***). سرو می شود۱۴:۰۰
بعد از ظهر۲تا ۱۱ساله و خواهران و برادرانشان هر هفته روز جمعه ساعت ۶تا ۰

سولیداریتی نو در تسالونیکیمرکز 

، ۱۷:۰۰تا ۰۹۰:۰۰: ساعات 
پشتو-دری-کورمانجی-سورانی-یونانی -اردو -ترکی-فرانسوی -انگلیسی-فارسی -عربی : زبان

پتولومئون طبقه چهارم2310501030/2310501040: تماساطالعات 
،ثبت نام در هر بخش الزم است(   ۱)گرفتن قرار مالقات برای تمام خدمات ضروری است :   مالحظات 

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
آآ۲۹پتولومئون :تماس

کالسهای خیاطی، تولیدات نساجی، امداد اجتماعی، حمایت روانی و کمک های اضطراری:توضیحات



2310888895: تماس
6972070223

)*(، مناطق مختلف(مثل سینما)طرح بر پایه فعالیتهای آموزشی :توضیحات
ونانفوتبال برای همه ، استادیوم کاتسانیو، اگیودیمیتریو، تسالونیکی ی

تا ۱۰:۳۰: تماس واتس آپ, دوشنبه تا جمعه۱۷:۰۰تا ۹:۳۰: ساعات کاری
دوشنبه تا جمعه۱۲:۳۰

کرمانجیبه زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، اردو، فرانسوی، 
۰۰۳۰۶۹۵۵۳۸۸۲۸۳facebook.com/mobileinfoteam: تماس با ما /

انوادهکمک و حمایت خصوصی در مورد فرآیند پناهندگی والحاق به خ: توضیح

مرکز ادغام مهاجران و پناهندگان شهرداری کوردالیو: 2
: جمعهتادوشنبه

08:00-14:00 :ساعت
و عربی یونانی: زبان 

، : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی : مالحظات

هایو کمک 
اطالعاتقانونی برای مهاجرین پناهندگان پشتیبانی اداری و 

خدمات پشتیبانی روانشناسی با میانجیگری  ترجمان یا تفسیر با خدمات اجتماعی

۵۵و ۵۳خیابان موناستیریو شماره .حمل و نقل افراد دارای کم توانی جسمی.
۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2310509038& 5090132310: تماس

افرادی که از این خدمات استفاده . ۲۰تا ۱۴و از ساعت ۱۴تا ۶دو شیفت، ساعت :توضیحات
سنت برای اهداف حرفه ای ۶۰سنت را برای اهداف آموزشی  و ۳۰می کنند مبلغ سمبولیک 

رزرو . یورو را پرداخت خواهند کرد۱۵استفاده کنندگان دائمی مبلغ ساالنه . پرداخت می کنند
.ساعت قبل از حمل و نقل انجام گیرد۲۴نوبت باید 

ورزشگاه فوتبال

https://tinyurl.com/y4ltuk6rبرنامه شرح . 17:30-09:30از دوشنبه تا جمعه ساعت : زمان
یونانی-فرانسوی -فارسی -عربی : هازبان

،/ ΤΕΙ Sindos6941678675،6973502573طرف، از 17آندریا پاپاندرو : راه تماس 
2310796019،https://www.facebook.com/sindoscc

با قرار ،CVتوسعه و تکمیل . کالس ها و سمینارها برای یادگیری زبان انگلیسی و یونانی: توضیحات
گروه های والدین ،کلوپ خیاطی. جلسات هنر درمانی برای کودکان(. 5تا0)مالقات، توسعه دوران کودکی 

اطالعات

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
یونانی: زبان
2313300206 ,2313502226 ,2313329525 ,2313313151: تماس

ان و آمادگی برای امتحانات و تایید مطالعات درباره یون. کالسهای چند سطحی:توضیحات
حبه قسمتهای مشخصی از تاریخ و فرهنگ برای افرادی که برای اخذ تابعیت یونان مصا

قه شرایط متقاضیان مقیم بودن در منط.زمان درخواست ثبت نام ماه سپتامبر است. دارند
.سیکیس می باشد/ نئاپولی 

سیکیس ، کالسهای زبان یونانی شهرداری/ نئاپولی 3

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

آ6اسپارتیس :پشتیبانی آموزشی
و جمعهدوشنبه 
۲۱:۰۰تا ۱۴:۰۰: ساعت 

یونانیزبان
: تماس

سال18-12حمایت بعد از مدرسه برای سنین : پشتیبانی آموزشی: مالحظات

مرکز کارآموزی خاص. 
و تراپزونتوس٨خیابان کسنوپولو شماره 

۱۴تا ۸دوشنبه تا جمعه ساعت :ساعت
یونانی: زبان
81951523102310509013: تماس

.اشدخدمات ترجمه موجود نمی ب. برنامه های آموزشی و فرهنگی برای بزرگساالن: توضیحات

ایکلیپس

جمعهاز دوشنبه تا : ساعات
فارسییونانی-اوردو-انگلیسی-عربی: زبان

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

سولیداریتی نو  خط اطالعات عمومی/ آبی پناهندگانمرکز 

متادراسی 

نائومی

الپیدا هوم 

۱۷تا ۱۵دوشنبه تا جمعه ساعت : ساعت
۱۳پاپاناستاسیو شماره . آلکسخیابان 2310501151: تماس

ختلف سطوح م. پناهجویان/کودکان/ کالس های زبان یونانی برای پناهندگان: توضیحات
(. کودکان، نوجوانان، بزرگساالن)و گروه های سنی ( مبتدی، پایه، پیشرفته)

.برای ثبت نام در کالسها قرار قبلی الزامی است

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
یونانی، انگلیسی، عربی، فرانسه:زبانها
۵استراتیگو برانتونا شماره :تماس

رسی به ، پشتیبانی برای دست)*(جلسات انفرادی و گروهی )**( حمایت اجتماعی روانی : توضیحات
ی نظام خدمات سالمت عمومی، خدمات ترجمه تلفنی، کمک برای رزرو کردن قرار مالقات، نمایندگ

قانونی و مشاوره

مرکز رسیدگی به پناهندگان

18تا 12سه شنبه تا پنجشنبه : ساعات
( نزدیک ایستگاه راه آهن)5خریستو پیپو : تماس

مکانی امن برای گذراندن روز، فرصتی برای حمام کردن، شستشو و خشک کردن: مالحظات
محلی حفاظت شده برای بچه ها کالس های انگلیسیلباس البسه. توزیع ساندویچ، نوشیدنی . لباس

و خیاطی

2019ممکن است -4شماره 

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند همه خدمات رایگان ارایه میشود و هرکس پول از شما درخواست کرد ازش شکایت کنید

۱۷:۰۰ـ۰۹۰۰جمعهتادوشنبه: ساعات
اولطبقه 2310555264/   2310555266:تماس

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

۲۰:۰۰ـ۱۵:۰۰بعد از مدرسه ساعت (**)*. قرار مالقات ضروری است )**( در صورت ثبت نام)*(: مالحظات
.ساله۱۷تا ۶برنامه حمایتی  در ریاضیات،انگلیسی و یونانی دوره های 

مرکز خدمات روزانه آلکیونی-6

۱۴:۰۰تا ۱۰:۰۰دوشنبه تا جمعه از : ساعات 
۵خیابان اورفانیدو شماره 2315530644: اطالعات تماس

عربی، اردو، فارسی، ترکی: زبانها
تا ۱۲:۳۰از ساعت )*(و ناهار 3010:تا09:15از ساعت )**(صبحانه . ثبت نام الزم است:  الحظاتم

مراقبت از نوزادان و حمایت از کودکان(#).  خدمات با وقت قبلی ارائه می شوند (***). سرو می شود۱۴:۰۰
بعد از ظهر۲تا ۱۱ساله و خواهران و برادرانشان هر هفته روز جمعه ساعت ۶تا ۰

سولیداریتی نو در تسالونیکیمرکز 

، ۱۷:۰۰تا ۰۹۰:۰۰: ساعات 
پشتو-دری-کورمانجی-سورانی-یونانی -اردو -ترکی-فرانسوی -انگلیسی-فارسی -عربی : زبان

پتولومئون طبقه چهارم2310501030/2310501040: تماساطالعات 
،ثبت نام در هر بخش الزم است(   ۱)گرفتن قرار مالقات برای تمام خدمات ضروری است :   مالحظات 

۱۷:۰۰تا ۰۹:۰۰دوشنبه تا جمعه:ساعت
آ۲۹پتولومئون :تماس

کالسهای خیاطی، تولیدات نساجی، امداد اجتماعی، حمایت روانی و کمک های اضطراری:توضیحات



تماسشماره  کجا تماس بگرید بگریدچه وقت تماس 

واتساپ, وایبر
۶۹۳۴۷۲۴۸۹۳
یونانی، انگلیسی،
، دری، پشتوفرانسوی، عربی، کردی، 

، ترکیکرندی، کینواروندا، سواحیلیروسی، 
۲۱۰۵۱۴۰۴۴۰

صلیب سرخ یونان
جمعهدوشنبه 

شب۸:۰۰صبح ۸:۰۰

کمک و اطالعات عمومی درمورد روند 
پناهندگی ؛ اجازه اقامت ؛ موارد قانونی و 
حقوقی ؛ مقررات ؛ خدمات سازمان های 

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

(زبان های زیاد قابل دسترس)
۱۱۰۹ خطه اطالعات قاچاق انسان ان را اگر شما هستید یا کدام قربانی قاچاق انس

....شناسیدمی 

۱۵۹۰۰-زنان
۱۱۰۷-کودکان

دبیرخانه عمومی برای برابری جنسیتی
E.K.K.A

اگر شما یک زن یا کودک هستید
که خشونت خانگی را تجربه می کنید یا 

باشدکسی را میشناسید که در این شرایط 

۲۱۰۵۲۳۰۰۴۳
صلیب سرخ یونان

جمعه-دوشنبه 
بعدازظهر۲:۳۰–صبح ۸:۳۰

...برای اعضای گمشده خانواده

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

۱۰۱۸ کلیماکاسازمان  ت خود اگر شما؛ یا کسی را میشناسید که تمایال
....کشی دارد

۱۱۴۱۴ یبخش مبارزه علیه خشونت نژاد پرست–پلیس 
اگر می خواهید یک حادثه نژادپرستانه را 
گزارش داده یا در مورد حقوق خود مطلع 

.شوید

؛ فارسی سورانی؛ کورمانجیعربی ؛
۶۹۴۴۸۲۹۱۳۸

EASO
جمعه-دوشنبه 

بعدازظهر۵:۰۰-صبح ۹:۰۰

پرگراماطالعات در مورد 
جابجایی اتحادیه اروپا

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

۲۱۰۳۳۰۰۱۷۰
واتساپ؛ وایبر

۶۹۴۴۵۱۴۴۴۱عربی ؛ فرانسوی 
۶۹۴۰۷۱۶۰۹۹و دیگر زبان ها 

جمعه–دوشنبه خط راهنمایی 
بعد از ظهر ۳:۰۰–صبح ۹:۰۰

کارت نقدی /اگر در مورد کارت اعتباری 
خود به کمک نیاز دارید، و یا مفقود شدن و

...مشکل کارت خود را گزارش دهید

۲۱۰۹۹۴۹۸۳۷
اتحادیه های ملی و یا مجتعمه از هر جمعیت

آدم های معلول 
۱۶:۰۰-۸:۰۰جمعه  -روزهای دوشنبه

ی اگر شما معیوب یا معلول و یا سالها مریض
دارید و به کمک نیازمندید

۱۱۵۲۸
برای درخواست های -فرانسوی-انگلسی

دیگر
diplasou@11528.gr

جمعه -همرای شما دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ اگر شما همجنسباز هستید

عربی؛ کردی؛ فارسی؛ اردو؛ ترکی 
۲۳۱۰۵۵۲۶۶ مرکز پناهندگان آبی ..خط اطالعات برای شمال یونان

شماره تلفن های مفید

لباسشویی

/  پزشکی
داکتری

فضای 
کودکان

داروخانه 
اجتماعی

غذا

میان 
وعده خدمات اجتماعی

تلفن امداد

فعالیت های 
تفریحی

حفاظت از 
کودکان

ارجاع به 
خدمات

فعالیت های 
فرهنگی

درس های 
آموزشی کودکان

ترجمه همزمان

بهداشت و 
حمام 

توالت
دندانپزشک

حمایت روحی 
و روانی

صحت / بهداشت 
جنسی و تولید مثل

-حمایت روانی
اجتماعی

حمایت حقوقی

بازگشت 
داوطلبانه

اطالعات

کامپیوتر

مشاور کاریابی

حمایت تغذیه با 
شیر مادر

حمایت اجتماعی 
از زنان

ت ا م د خ ی  ا م ن ه ا ر

توزیع لباس

فعالیت های
آموزشی 

بزرگساالن

کمک نقدی

افراد کم توان

دگرباشی
حمایت

2019ممکن است -4شماره 

خدمات بهداشتیومرکزبیمارستانها 

نقشه آنالین
ساعته اضطراری در یک برنامه 24کار 

8چرخشی بین بیمارستان ها از ساعت 
غالبا بیمارستان های . صبح آغاز می شود

مختلف برای وظایف مختلف تخصص 
.دارند

ه روزانه شیفت کشیک بیمارستانها ببرنامه 
:زبان یونانی

:برنامه ماهانه شیفت کشیک بیمارستان
عربی
فارسی

:در ترکیه:در ترکیه
:اردو:اردودر 
:سورانی:سورانیدر 

برای اطالعات در روند فرستادن جزعیات 
: خدمات بهداشتی

انگلیسی

میان بر ها

.را اضافه نمایید30+برای تماس بین المللی پیش شماره . تمام شماره تلفن ها یونانی هستند

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

08:30-14:00 :ساعت
درخواست، سورانی ، کرمانجی در صورت فارسی و عربییونانی: زبان 

2313318623, 2313318647, 2313318646 : تماس
خدمات و جایی برای معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و رسیده گی روان شناسی اجتماعی و : مالحظات

کمک های قانونی برای مهاجرین 
پشتیبانی اداری و اطالعات

، طبقه سوم55-53موناستریو : شهرداریکلینیک 
15:00-08:00ساعت

یونانی: زبان
ب، پرتونگاری، متخصص زنان و زایمان، متخصص تغذیه، متخصص بهداشت، متخصص قل: تخصص

، متخصص اطفال(چشم پزشک)پرستار، متخصص چشم 

گرفتن قرار مالقات برای خدمات پزشکی ضروری است: نظرات
شوندموارد زیر ستاره ها برای توضیح تطابق بین شکل ها و مالحظات استفاده می در 

درمانگاه شهری -
15:00-08:00: ساعت
یونانی: زبان

متخصص زنان و زایمان، متخصص قلب، پرتونگاری، ماما، پرستار، میکروبشناسی، : تخصص
دندانپزشک، متخصص چشم، پزشک عمومی، پزشک متخصص اطفال، متخصص ریه، مشاور بهداشت، 

متخصص تغذیه و رژیم غذایی
:تماس 

گرفتن قرار مالقات ضروری است : مالحظات

شهرداری تسالونیکی. 1

62موناستیریو : روزانه بی خانمانهامرکز 
20:00-10:00ساعت 
یونانی: زبان 
2310527938:تماس

3طبقه10بلوسالکسندر:زنانمرکز مشاوره 
روزتمامساعت
یونانیزبان

:تماس



تماسشماره  کجا تماس بگرید بگریدچه وقت تماس 

واتساپ, وایبر
۶۹۳۴۷۲۴۸۹۳
یونانی، انگلیسی،
، دری، پشتوفرانسوی، عربی، کردی، 

، ترکیکرندی، کینواروندا، سواحیلیروسی، 
۲۱۰۵۱۴۰۴۴۰

صلیب سرخ یونان
جمعهدوشنبه دوشنبه 

شب۸:۰۰صبح صبح ۸:۰۰

کمک و اطالعات عمومی درمورد روند 
پناهندگی ؛ اجازه اقامت ؛ موارد قانونی و 
حقوقی ؛ مقررات ؛ خدمات سازمان های 

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

(زبان های زیاد قابل دسترس)
۱۱۰۹ خطه اطالعات قاچاق انسان ان را اگر شما هستید یا کدام قربانی قاچاق انس

....شناسیدمی 

۱۵۹۰۰-زنان
۱۱۰۷-کودکان

دبیرخانه عمومی برای برابری جنسیتی
E.K.K.A

اگر شما یک زن یا کودک هستید
که خشونت خانگی را تجربه می کنید یا 

باشدکسی را میشناسید که در این شرایط 

۲۱۰۵۲۳۰۰۴۳
صلیب سرخ یونان

جمعه-دوشنبه 
بعدازظهر۲:۳۰–صبح ۸:۳۰

...برای اعضای گمشده خانواده

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

۱۰۱۸ کلیماکاسازمان  ت خود اگر شما؛ یا کسی را میشناسید که تمایال
....کشی دارد

۱۱۴۱۴ یبخش مبارزه علیه خشونت نژاد پرست–پلیس 
اگر می خواهید یک حادثه نژادپرستانه را 
گزارش داده یا در مورد حقوق خود مطلع 

.شوید

؛ فارسی سورانی؛ کورمانجیعربی ؛
۶۹۴۴۸۲۹۱۳۸

EASO
جمعه-دوشنبه 

بعدازظهر۵:۰۰-صبح ۹:۰۰

پرگراماطالعات در مورد 
جابجایی اتحادیه اروپا

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

۲۱۰۳۳۰۰۱۷۰
واتساپ؛ وایبر

۶۹۴۴۵۱۴۴۴۱عربی ؛ فرانسوی 
۶۹۴۰۷۱۶۰۹۹و دیگر زبان ها 

جمعه–دوشنبه خط راهنمایی 
بعد از ظهر ۳:۰۰–صبح ۹:۰۰

کارت نقدی /اگر در مورد کارت اعتباری 
خود به کمک نیاز دارید، و یا مفقود شدن و

...مشکل کارت خود را گزارش دهید

۲۱۰۹۹۴۹۸۳۷
اتحادیه های ملی و یا مجتعمه از هر جمعیت

آدم های معلول
۱۶:۰۰-۸:۰۰جمعه  -روزهای دوشنبه

ی اگر شما معیوب یا معلول و یا سالها مریض
دارید و به کمک نیازمندید

۱۱۵۲۸
برای درخواست های -فرانسوی-انگلسی

دیگر
diplasou@11528.gr

جمعه -همرای شما دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ اگر شما همجنسباز هستید

عربی؛ کردی؛ فارسی؛ اردو؛ ترکی 
۲۳۱۰۵۵۲۶۶ مرکز پناهندگان آبی ..خط اطالعات برای شمال یونان

شماره تلفن های مفید

لباسشویی

/پزشکی
داکتری

فضای
کودکان

داروخانه
اجتماعی

غذا

میان 
وعده خدمات اجتماعی

تلفن امداد

های  فعالیت
تفریحی

حفاظت از
کودکان

به  ارجاع
خدمات

های  فعالیت
فرهنگی

های درس
کودکان آموزشی

همزمان ترجمه

بهداشت و 
حمام

توالت
دندانپزشک

روحی حمایت
و روانی

صحت/ بهداشت
جنسی و تولید مثل

روانی -حمایت
اجتماعی

حمایت حقوقی

بازگشت
داوطلبانه

اطالعات

کامپیوتر

کاریابی مشاور

تغذیه با حمایت
مادر شیر

حمایت اجتماعی
از زنان

ت ا م د خ ی ا م ن ه ا ر

توزیع لباس

های فعالیت
آموزشی

بزرگساالن

کمک نقدی

افراد کم توان

دگرباشی
حمایت

است -4شماره  2019ممکن

خدمات بهداشتیومرکزبیمارستانها

آنالین نقشه
در یک برنامه24کار  اضطراری ساعته

ساعت از ها 8چرخشی بین بیمارستان
آغاز می شود های. صبح بیمارستان غالبا

مختلف تخصص وظایف مختلف برای
.دارند

کشیک بیمارستانها ببرنامه شیفت هروزانه
:زبان یونانی

کشیک بیمارستان شیفت ماهانه :برنامه
عربی
فارسی

:در ترکیه
:اردودر 
:سورانیدر 

فرستادنجزعیات روند برایاطالعات در
: خدمات بهداشتی

انگلیسی

میان بر ها

هستند یونانی ها تلفن شماره شماره. تمام المللی پیش اضافه نمایید30+برای تماس بین .را

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

08:30-14:00 :ساعت
کرمانجی در صورتفارسیو عربییونانی: زبان  ، درخواست، سورانی

2313318623, 2313318647, 2313318646 : تماس
گی روان شناسی اجتماعی و : مالحظات رسیده معلومات دسترسی خدمات اجتماعی و خدمات و جایی برای

مهاجرین  برای های قانونی کمک
اداری و اطالعات پشتیبانی

، طبقه سوم55-53موناستریو: شهرداریکلینیک
15:00-08:00ساعت

یونانی: زبان
ب،پرتونگاری، متخصص زنان و زایمان، متخصص تغذیه، متخصص بهداشت، متخصص قل: تخصص

متخصص چشم پزشک)پرستار، ، متخصص اطفال(چشم

برای خدمات پزشکی ضروری است: نظرات مالقات گرفتن قرار
می در  استفاده بین شکل ها و مالحظات تطابق توضیح ها برای زیر ستاره شوندموارد

شهری- درمانگاه
15:00-08:00: ساعت
یونانی: زبان

میکروبشناسی،: تخصص پرستار، ماما، متخصص زنان و زایمان، متخصص قلب، پرتونگاری،
مشاور بهداشت،  پزشک متخصص اطفال، متخصص ریه، عمومی، پزشک دندانپزشک، متخصص چشم،

رژیم غذایی متخصص تغذیه و
:تماس

گرفتن قرار مالقات ضروری است: مالحظات

شهرداری تسالونیکی. 1

بی خانمانهامرکز 62موناستیریو:روزانه
20:00-10:00ساعت 
یونانی: زبان 
2310527938:تماس

مشاوره  3طبقه10بلوسالکسندر:زنانمرکز
روزتمامساعت
یونانیزبان

:تماس



در ناحیه رایگانخدمات شهری 
شهری تسالونیکی

علىعلىللمزید من المعلومات الرجاء التواصل المعلومات الُمقدمة قابلة للتغییرالمعلومات الُمقدمة قابلة للتغییر

2019ممکن است –شماره چهار

goo.gl/WTXSTn
اطالعات مفید برای پناهجویان

در تسالونیکی

شماره های اضطراری رایگان

گروه کاری شهری تسالونیک: حصولی از
گروه کاری ارتباطات تسالونیکی با جوامع

:نقشه تسالونیکی اصالح شده توسط
2019ممکن است -4شماره 


