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93موناستيريو رقم ‘‘ المهاجرين والالجئينندماجامركز ‘‘:-

14:0008:30الجمعةمن االثنين إلى : ساعات الدوام
(الحاجةفارسي حسب _كورماجي_سوراني )والعربيةيونانية ال: اللغات

:لالتصال
فسي الدعم النوتوفير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية، شاملة لتيسير نقطة خدمات : تنويه

.حاالتواإلوالالجئين، الدعم اإلداري للمهاجرين االجتماعي، واالستشارات القانونية، و

مراكز صحة& مشافي 

تخريطة على االنترن

ساعة 24جدول الطوارئ للمشافي المناوبة لمدة 
ً 8ابتداءاً من الساعة  عادة تناوب مشافي. صباحا

.مختلفة الختصاصات مختلفة

الجدول اليومي باللغة اإلنجليزية للمشافي
:المناوبة

الجدول الشهري للمشافي المناوبة
العربيةاللغة •
باللغة الفارسية•
بالغة التركية•
ي األرديةبالغ•
السورانيةبالغ•

احاالت معلومات مفصلة عن كيفية اتباع 
:الصحيةالخدمات 

باللغة اإلنجليزية

إرشادات مختصرة

08:00 15:00-:ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

، ة صحة، قلبية،، تمريض/، نسائية، اختصاص تغذية، مختص(X RAY)أشعة سينية : االختصاصات
.  ، طب الرئةاألطفالطبطب العيون، 

2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053*: لالتصال
.من الضروري حجز موعد للحصول على الخدمات الطبية: تنويه

والتعليقاتتستخدم النجوم في ما يلي للمطايقة بين الرموز 

15:0008:00-: الدوامساعات 
اليونانية: اللغات

، قابلة، تمريض، علم األحياء المجهري، طب  (X RAY)نسائية، قلبية، أشعة سينية: االختصاصات
.حمية& األسنان، طب العيون، طب عام، طب أطفال، طب الرئة، إرشاد صحي، اختصاص تغذية 

2310509020& 2310509053: لالتصال
.من الضروري حجز موعد: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية

سالونيكبلدية -1

62موناستيريو : المركز اليومي للمشردين-

20:0010:00-:الدوامساعات 
اليونانية: اللغات

2310527938: لالتصال

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

الطابق الثالث10اليكسندروبوليوس : للنساءدعم مركز إسداء و-

طوال اليوم: ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310528984SOS15900: لالتصال

Monastiriou. الطابق الثالث55-53موناستيريو : العيادة التابعة للبلدية- 53-55

، تريانذريا  4كارايسكاكي : العيادة التابعة للبلدية-

غسيل المالبس

خدمات طبية

مساحة 
لألطفال

صيدلية 
مجانية

الطعام

وجبة 
خفيفة الخدمات 

االجتماعية

خط المساعدة

النشاطات 
الترفيهية

حماية الطفل

إحاالت لخدمات 
أخرى

نشاطات 
ثقافية

دروس تعليمية 
لألطفال

الترجمة 
الفورية

حمامات

دوائر المياه

طبيب 
أسنان

الدعم النفسي

الصحة الجنسيةالصحة الجنسية
اإلنجابية

الدعم النفسي 
االجتماعي و

الدعم القانوني

العودة الطوعية

معلومات

الحاسوب

إرشاد وظيفي

دعم الرضاعة 
الطبيعية

الدعم 
االجتماعي 

للنساء

دليل الخدمات

توزيع 
المالبس

ة نشاطات تعليمي
للبالغين

المساعدة 
المالية

دعم

أشخاص
ذوي االحتياجات 

الخاصة

رقم الهاتف بمن تتصل متى عليك االتصال
210 514 0440

6934724893:واتساب/ فايبر
يوناني، انجليزي، فرنسي، عربي، كردي،

بشتو، داري، روسي، سواحلي، 
كينيارواندا، كيروندي، تركي

الصليب األحمر اليوناني
الجمعة-االثنين

08:00-20:00

لألسئلة العامة والمساعدة في إجراءات اللجوء، 
والحقوقوتصريح اإلقامة، والقضايا القانونية 

الهاتفوالترجمة الفورية عبر ... ، المستحقاتو

1109 (متعدد اللغات) خط المعلومات لالتجار 
بالبشر

إذا كنت ضحية أو تعرف شخصاً وقع 
...ضحية االتجار بالبشر

نساء- 15900
أطفال– 1107

السكرتارية العامة للمساواة 
بين الجنسين

E.K.K.A

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

210 52 300 43
الصليب األحمر اليوناني

الجمعة-االثنين
08:30-14:30

...ألعضاء العائلة المفقودين

197-الكبار 
1056-المراهقين

E.K.K.A
ابتسامة الطفل

و والمراهقينللدعم النفسي لألطفال 
الكبار

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

11414 قسم شرطة مكافحة
العنصرية

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

694 482 9138
عربي، كرمانجي، سوراني، 

فارسي

EASO
الجمعة-االثنين

09:00-17:00

معلومات عن برنامج إعادة التوطين لالتحاد 
االوروبي

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

210 33 001 70
واتساب& فايبر 

عربي وفرنسي  6944514441
أخرى لغات  6940716099

المساعدة المالية المباشرخط 
اليونانفي 
الجمعة-االثنين

09:00 -15:00

إذا كنت تحتاج للمساعدة بخصوص بطاقتك 
...النقدية، إبالغ فقدان البطاقة أو مواجهة مشكلة

وغيرها حسب طلبكم + انجليزي، فرنسي 
في هذا االيميل

منظمة نحن بجانبك
الجمعة-االثنين

10:00-19:00

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

...أو ثنائي الجنس وتحتاج إلى دعم

210 9949837
NCDP

الجمعة-االثنين
08:00-16:00

إذا كنت تعاني من إعاقة أو مرض مزمن وتحتاج 
..إلى دعم

2310 555266
عربي، كردي، فارسي، تركي، اوردو مركز الالجئين األزرق لشمال اليونانخط المعلومات العامة 

مفيدةهواتفأرقام 



9393موناستيريو رقم ‘‘ المهاجرين والالجئينندماجامركز ‘‘:--

14:0008:30الجمعةمن االثنين إلى : ساعات الدوام
(الحاجةفارسي حسب _كورماجي_سوراني )والعربيةيونانية ال: اللغات

::لالتصال
فسي الدعم النوتوفير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية، شاملة لتيسير نقطة خدمات : تنويه

.حاالتواإلوالالجئين، الدعم اإلداري للمهاجرين االجتماعي، واالستشارات القانونية، و

مراكز صحة& مشافي 

تخريطة على االنترن

ساعة 24جدول الطوارئ للمشافي المناوبة لمدة 
ً 8ابتداءاً من الساعة  عادة تناوب مشافي. صباحا

.مختلفة الختصاصات مختلفة

الجدول اليومي باللغة اإلنجليزية للمشافي
:المناوبة

الجدول الشهري للمشافي المناوبة
العربيةاللغة •
باللغة الفارسية•
بالغة التركية•
ي األرديةبالغ•
السورانيةبالغ•

احاالت معلومات مفصلة عن كيفية اتباع 
:الصحيةالخدمات 

باللغة اإلنجليزية

إرشادات مختصرة

08:00 15:00-:ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

، ة صحة، قلبية،، تمريض/، نسائية، اختصاص تغذية، مختص(X RAY)أشعة سينية : االختصاصات
.  ، طب الرئةاألطفالطبطب العيون، 

2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053*: لالتصال
.من الضروري حجز موعد للحصول على الخدمات الطبية: تنويه

والتعليقاتتستخدم النجوم في ما يلي للمطايقة بين الرموز 

15:0008:00-: الدوامساعات 
اليونانية: اللغات

، قابلة، تمريض، علم األحياء المجهري، طب  (X RAY)نسائية، قلبية، أشعة سينية: االختصاصات
.حمية& األسنان، طب العيون، طب عام، طب أطفال، طب الرئة، إرشاد صحي، اختصاص تغذية 

2310509020& 2310509053: لالتصال
.من الضروري حجز موعد: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانيةجميع األرقام  يونانية

سالونيكبلدية -1

ة صحة، قلبية،، تمريض

62موناستيريو : المركز اليومي للمشردين-

20:0010:00-:الدوامساعات 
اليونانية: اللغات

2310527938: لالتصال

وتوفير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية، 

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

الطابق الثالثالطابق الثالث10اليكسندروبوليوس : للنساءدعم مركز إسداء و-

طوال اليوم: ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310528984SOS15900: لالتصال

Monastiriou. الطابق الثالث55-53موناستيريو : العيادة التابعة للبلدية- 53-55

، تريانذريا  ، تريانذريا  4كارايسكاكي : العيادة التابعة للبلدية-

غسيل المالبس

خدمات طبية

مساحة 
لألطفال

صيدلية 
مجانية

الطعام

وجبة 
خفيفة الخدمات 

االجتماعية

خط المساعدة

النشاطات 
الترفيهية

حماية الطفل

إحاالت لخدمات 
أخرى

نشاطات 
ثقافية

دروس تعليمية 
لألطفال

الترجمة 
الفورية

حمامات

دوائر المياه

طبيب 
أسنان

الدعم النفسي

الصحة الجنسية
اإلنجابية

الدعم النفسي 
االجتماعي و

الدعم القانوني

العودة الطوعية

معلومات

الحاسوب

إرشاد وظيفي

دعم الرضاعة 
الطبيعية

الدعم 
االجتماعي 

للنساء

دليل الخدمات

توزيع 
المالبس

ة نشاطات تعليمي
للبالغين

المساعدة 
المالية

دعم

أشخاص
ذوي االحتياجات 

الخاصة

رقم الهاتف بمن تتصل متى عليك االتصال
210 514 0440

6934724893:واتساب/ فايبر
يوناني، انجليزي، فرنسي، عربي، كردي،

بشتو، داري، روسي، سواحلي، 
كينيارواندا، كيروندي، تركي

الصليب األحمر اليوناني
الجمعة-االثنين

08:00-20:00

لألسئلة العامة والمساعدة في إجراءات اللجوء، 
والحقوقوتصريح اإلقامة، والقضايا القانونية 

الهاتفوالترجمة الفورية عبر ... ، المستحقاتو

1109 (متعدد اللغات) خط المعلومات لالتجار 
بالبشر

إذا كنت ضحية أو تعرف شخصاً وقع 
...ضحية االتجار بالبشر

نساء- 15900
أطفال– 1107

السكرتارية العامة للمساواة 
بين الجنسين

E.K.K.A

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

210 52 300 43
الصليب األحمر اليوناني

الجمعة-االثنين
08:30-14:30

...ألعضاء العائلة المفقودين

197-الكبار 
1056-المراهقين

E.K.K.A
ابتسامة الطفل

و والمراهقينللدعم النفسي لألطفال 
الكبار

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

11414 قسم شرطة مكافحة
العنصرية

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

694 482 9138
عربي، كرمانجي، سوراني، 

فارسي

EASO
الجمعة-االثنين

09:00-17:00

معلومات عن برنامج إعادة التوطين لالتحاد 
االوروبي

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

210 33 001 70
واتساب& فايبر 

عربي وفرنسي  6944514441
أخرى لغات  6940716099

المساعدة المالية المباشرخط 
اليونانفي 
الجمعة-االثنين

09:00 -15:00

إذا كنت تحتاج للمساعدة بخصوص بطاقتك 
...النقدية، إبالغ فقدان البطاقة أو مواجهة مشكلة

وغيرها حسب طلبكم + انجليزي، فرنسي 
في هذا االيميل

منظمة نحن بجانبك
الجمعة-االثنين

10:00-19:00

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

...أو ثنائي الجنس وتحتاج إلى دعم

210 9949837
NCDP

الجمعة-االثنين
08:00-16:00

إذا كنت تعاني من إعاقة أو مرض مزمن وتحتاج 
..إلى دعم

2310 555266
عربي، كردي، فارسي، تركي، اوردو مركز الالجئين األزرق لشمال اليونانخط المعلومات العامة 

مفيدةهواتفأرقام 



إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية

09:00 17:00للجمعةاالثنين : الدوامساعات 
() الطابق األول 25يوآني كوليتي /2310555264/ 2310555266: لالتصال

كرمانجي، سوراني، داري.عربي، فارسي، انجليزي، فرنسي، تركي، اوردو، يوناني: اللغات
(  20:00-15:00)بعد المدرسة ، .من الضروري حجز موعدعند االلتحاق بالصفوف: تنويه

17-6اوح بين برنامج تعليمي في مادة الرياضيات، ، دروس في اللغة ، اإلنجليزية واليونانية لألعمار التي تتر
.سنة

ناو سوليداريتي /األزرقالالجئين مركز 
2310555266العامة المعلومات خط 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

-:ساعات الدوام 17:0009:00
،ردية الدارية ، الجورجية ، البلغارية ، اإلسبانية ، الفرنسية ، األ/ العربية ، الفارسية : اللغات

.البنغالية ، الصوراني ، الكرماني ، األلمانية
، الطابق الرايع 29بتوليميون 2310501040/ 2310501030: لالتصال

..حجز الموعد ضروري لجميع الخدمات: تنويه

10:00  14:00من االثنين للجمعة : الدوامساعات 
-2315530644، ()5اورفانيذو : لالتصال

تركي-فارسي اوردو عربي : اللغات
12:30 14:00، الغداء 09:00 10:30الساعةمن ُيقدم الفطور . التسجيل ضروري: تنويه

واخوتهم إعناية وتنمية مبكرة لألطفال التي تتراوح أعمارهم بينخدمات التي تحتاج إلى موعد ال
الساعة، كل يوم جمعة، من

اليوميآلكيوني مركز 

ميتاذراسي  

ناومي  

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 15:00
()13آليكس باباناستاسيو / 2310501151: للتواصل

مبتدئين، )فة مستويات مختل. طالبي اللجوء/ المهاجرين/ دروس اللغة اليونانية لالجئين: تنويه
من الضروري حجز موعد( أطفال، مراهقين، بالغين)والفئات العمرية ( أساسي، متقدم

للتسجيل في الصفوف

17:009:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
2311243415( )29بتوليميون : للتواصل

ت دروس خياطة، إنتاج النسيج، مساعدة اجتماعية، دعم نفسي والمساعدة في الحاال: تنويه
الطارئة

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 9:000
الفرنسية–العربية –اإلنجليزية –اليونانية : اللغات

Stratigou)5ستراتيغو براندونا : للتواصل Mprantouna 5  )info@elpidahome.org//
(*) 6943685855  /(**) 694368586
مساعدة للوصول لخدمات نظام (*)دعم نفسي اجتماعي، جلسات فردية وفي إطار مجموعة،  : تنويه

، خدمة الترجمة عن طريق الهاتف، المساعدة في حجز المواعيد، تمثيل قانوني الصحة العامة
واستشارة

بالالجئينمركز العناية 

12:00 18:00والخميسالثالثاء : ساعات الدوام
جانب محطة القطار( )5خريستو بيبسو / : لالتصال

توزيع السندويشات و. و غسيل وتنشيف المالبسمكان آمن لقضاء اليوم، إمكانية االستحمام: تنويه
.زيةيوجد مساحة مراعية الحتياجات األطفال، وأعمال الخياطة، وتعلم اإلنجلي.المرطبات والمالبس

سالونيك   مكتب

())535355موناستيريو لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية نقل 
08:00  14:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509038& 2310509013: للتواصل

–و -14:0006:00الساعة من : فترتين: تنويه على األشخاص متلقي الخدمة : : 22:0014:00
لالستخدام العادي . يورو ألهداف حرفية0.60يورو ألهداف تعليمية و0.30دفع مبلغ رمزي بقدر 

.ساعة قبل موعد النقل24يتوجب الحجز . يورو15ُتدفع رسوم سنوية بمبلغ 

08:00  20:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
يوناني: اللغات

ستراتيغو /  ::للتواصل
(  ))1سارافي ويوآنو ميخالي 

ة وقسم شهادة الدراسات اليونانيفصول مسائية متعددة المستويات، تحضير المتحانات : تنويه
ُتقدم . ة اليونانيةمخصص للتاريخ والثقافة لألشخاص الُمقدمين على المقابلة للحصول على الجنسي

يكييس  سيشروط التقديم أن يكون الٌمقدم من مقيمي بلدية نيابولي . خالل شهر أيلولالطلبات 

())وترابيزوندوس8كسينوبولو الترفيه الخاص مركز 
08:00 14:00-من االثنين للجمعة، من الساعة : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509013& 2310819515: للتواصل

موجودةالترجمة غير . برامج تعليمية وثقافية للبالغين: تنويه

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

ملعب كرة القدم

– 09:30من الساعة . من اإلثنين إلى يوم الجمعة : األوقات 17:30
 :https://tinyurl.com/y4ltuk6r

بالقرب من الجامعة ١٧ Andrea Papandreou: للتواصل. يوناني-فرنسي-فارسي -عربي: اللغات
.التقنية في سندس

– 2573 350 697:الهاتف 694 167 8675 – 2310 796019
https://www.facebook.com/sindoscc

تنمية . إعداد السيرة الذاتية بموعد. دروس وحلقات بحث لتعلم اللغات اإلنكليزية واليونانية: مالحظات
.نادي الخياطة . مجموعات لآلباء . جلسات عالج بالفن لألطفال. سنوات 5الطفولة المبكرة لغاية 

ي أ روبنب أيد-اسرا
متاح في سيندو

08:00

معلومات

6سبارتيس 6سبارتيس : دعم في التعليم-

14:00 21:00-الجمعة–االثنين :ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310509013&2310848734: لالتصال
18-12دعم لفترة ما بعد المدرسة لألعمار بين : دعم تعليمي: تنويه

08:00-14:00من اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
اليونانية واإلنجليزية والعربية وغيرها من اللغات: اللغات

وبيثاجورا، افيزموز6تقاطع مافيلي \2320558506و 2310558505: لالتصال
نقطة خدمات شاملة لتيسير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية،  وتوفير الدعم اإلداري : تنويه

.ودعم الوساطة والترجمة والدعم النفسي االجتماعي

مركز اندماج المهاجرين والالجئين
وافيزموزكورديليوبلدية 

2310888895: للتواصل
6972070223

كرة قدم للجميع، ملعب ، أماكن متعددة (كالسينما)أنشطة التعلم القائم على المشاريع : تنويه
كاتسانيو، آيو ذيميتريو، ثيسالونيكي، اليونان

09:30-17:00إلى الجمعة من من اإلثنين: ساعات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة 10:30-12:30يفتح الخط الساخن من 

واإلنجليزية واألردية والفرنسيةوالكردية العربية : اللغات
facebook.com/mobileinfoteam لالتصال: 8283 538 695 /

الدعم الفردي إلجراءات اللجوء ولم شمل األسرة: االهداف

إكليبس

اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
و فارسیالعربية واإلنجليزية واألردية واليونانية: اللغات

: للتواصل
جنسين دعم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايروا الهوية الجنسانية وحاملو صفات ال: تنويه

وأحرار الجنس

سيكييس-دروس اللغة اليونانية بلدية نيابولي 



إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانيةجميع األرقام  يونانية

09:00 17:00للجمعةاالثنين : الدوامساعات 
() الطابق األول ) الطابق األول 2525يوآني كوليتي /2310555264/ 2310555266: لالتصال

كرمانجي، سوراني، داري.عربي، فارسي، انجليزي، فرنسي، تركي، اوردو، يوناني: اللغات
(  20:00-15:00)بعد المدرسة ، ، .من الضروري حجز موعدعند االلتحاق بالصفوفعند االلتحاق بالصفوف: : تنويه

17-6اوح بين برنامج تعليمي في مادة الرياضيات، ، دروس في اللغة ، اإلنجليزية واليونانية لألعمار التي تتر
.سنة

ناو سوليداريتي /األزرقالالجئين مركز 
2310555266العامة المعلومات خط 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

-:ساعات الدوام 17:0009:00
،ردية الدارية ، الجورجية ، البلغارية ، اإلسبانية ، الفرنسية ، األ/ العربية ، الفارسية : اللغات

.البنغالية ، الصوراني ، الكرماني ، األلمانية
، الطابق الرايع ، الطابق الرايع 2929بتوليميون 2310501040/ 2310501030: لالتصال

..حجز الموعد ضروري لجميع الخدمات: تنويه

10:00  14:00من االثنين للجمعة : الدوامساعات 
-2315530644، ())5اورفانيذو : لالتصال

تركي-فارسي اوردو اوردو عربي عربي : اللغات
12:30، الغداء  14:00، الغداء 09:00 10:30الساعةمن ُيقدم الفطور ُيقدم الفطور . التسجيل ضروري: تنويه

واخوتهم إعناية وتنمية مبكرة لألطفال التي تتراوح أعمارهم بينعناية وتنمية مبكرة لألطفال التي تتراوح أعمارهم بينخدمات التي تحتاج إلى موعد خدمات التي تحتاج إلى موعد ال
الساعةالساعة، كل يوم جمعة، من

اليوميآلكيوني مركز 

ميتاذراسي  

ناومي  

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 15:00
()13آليكس باباناستاسيو / 2310501151: للتواصل

مبتدئين، )فة مستويات مختل. طالبي اللجوء/ المهاجرين/ دروس اللغة اليونانية لالجئين: تنويه
من الضروري حجز موعد( أطفال، مراهقين، بالغين)والفئات العمرية ( أساسي، متقدم

للتسجيل في الصفوف

17:009:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
2311243415( )29بتوليميون : للتواصل

ت دروس خياطة، إنتاج النسيج، مساعدة اجتماعية، دعم نفسي والمساعدة في الحاال: تنويه
الطارئة

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 9:000
الفرنسية–العربية –اإلنجليزية –اليونانية : اللغات

Stratigou)5ستراتيغو براندونا : للتواصل Mprantouna 5  )info@elpidahome.org//
(*) 6943685855  /(**) 694368586
مساعدة للوصول لخدمات نظام (*)دعم نفسي اجتماعي، جلسات فردية وفي إطار مجموعة،  : تنويه

، خدمة الترجمة عن طريق الهاتف، المساعدة في حجز المواعيد، تمثيل قانوني الصحة العامة
واستشارة

بالالجئينمركز العناية 

12:00 18:00والخميسالثالثاء : ساعات الدوام
جانب محطة القطار( )5خريستو بيبسو / : لالتصال

توزيع السندويشات و. و غسيل وتنشيف المالبسمكان آمن لقضاء اليوم، إمكانية االستحمام: تنويه
.زيةيوجد مساحة مراعية الحتياجات األطفال، وأعمال الخياطة، وتعلم اإلنجلي.المرطبات والمالبس

سالونيك   مكتب

()5355موناستيريو لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية نقل 
08:00  14:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509038& 2310509013: للتواصل

–و -14:0006:00الساعة من : فترتين: تنويه على األشخاص متلقي الخدمة : 22:0014:00
لالستخدام العادي . يورو ألهداف حرفية0.60يورو ألهداف تعليمية و0.30دفع مبلغ رمزي بقدر 

.ساعة قبل موعد النقل24يتوجب الحجز . يورو15ُتدفع رسوم سنوية بمبلغ 

08:00  20:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
يوناني: اللغات

ستراتيغو /  :للتواصل
(  )1سارافي ويوآنو ميخالي 

ة وقسم شهادة الدراسات اليونانيفصول مسائية متعددة المستويات، تحضير المتحانات : تنويه
ُتقدم . ة اليونانيةمخصص للتاريخ والثقافة لألشخاص الُمقدمين على المقابلة للحصول على الجنسي

يكييس  سشروط التقديم أن يكون الٌمقدم من مقيمي بلدية نيابولي . خالل شهر أيلولالطلبات 

()وترابيزوندوس8كسينوبولو الترفيه الخاص مركز 
08:00 14:00-من االثنين للجمعة، من الساعة : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509013& 2310819515: للتواصل

موجودةالترجمة غير . برامج تعليمية وثقافية للبالغين: تنويه

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

ملعب كرة القدم

– 09:30من الساعة . من اإلثنين إلى يوم الجمعة : األوقات 17:30
 :https://tinyurl.com/y4ltuk6r

بالقرب من الجامعة ١٧ Andrea Papandreou: للتواصل. يوناني-فرنسي-فارسي -عربي: اللغات
.التقنية في سندس

– 2573 350 697:الهاتف 694 167 8675 – 2310 796019
https://www.facebook.com/sindoscc

تنمية . إعداد السيرة الذاتية بموعد. دروس وحلقات بحث لتعلم اللغات اإلنكليزية واليونانية: مالحظات
.نادي الخياطة . مجموعات لآلباء . جلسات عالج بالفن لألطفال. سنوات 5الطفولة المبكرة لغاية 

ي أ روبنب أيد-اسرا
متاح في سيندو

معلومات

6سبارتيس : دعم في التعليم-

14:00 21:00-الجمعة–االثنين :ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310509013&2310848734: لالتصال
18-12دعم لفترة ما بعد المدرسة لألعمار بين : دعم تعليمي: تنويه

08:00-14:00من اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
اليونانية واإلنجليزية والعربية وغيرها من اللغات: اللغات

وبيثاجورا، افيزموز6تقاطع مافيلي \2320558506و 2310558505: لالتصال
نقطة خدمات شاملة لتيسير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية،  وتوفير الدعم اإلداري : تنويه

.ودعم الوساطة والترجمة والدعم النفسي االجتماعي

مركز اندماج المهاجرين والالجئين
وافيزموزكورديليوبلدية 

2310888895: للتواصل
6972070223

كرة قدم للجميع، ملعب ، أماكن متعددة (كالسينما)أنشطة التعلم القائم على المشاريع : تنويه
كاتسانيو، آيو ذيميتريو، ثيسالونيكي، اليونان

09:30-17:00إلى الجمعة من من اإلثنين: ساعات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة 10:30-12:30يفتح الخط الساخن من 

واإلنجليزية واألردية والفرنسيةوالكردية العربية : اللغات
facebook.com/mobileinfoteam لالتصال: 8283 538 695 /

الدعم الفردي إلجراءات اللجوء ولم شمل األسرة: االهداف

إكليبس

اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
و فارسیالعربية واإلنجليزية واألردية واليونانية: اللغات

: للتواصل
جنسين دعم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايروا الهوية الجنسانية وحاملو صفات ال: تنويه

وأحرار الجنس

سيكييس-دروس اللغة اليونانية بلدية نيابولي 



09:30 16:00،من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
/  2310270914( / فايبر& واتساب )6971736250: لالتصال
() 1فامفاكا & ذراغومي يونوس 
فارسي-اردو عربيفرنسي انجليزي يوناني : اللغات
دعم لالندماج، إعطاء& خدمة اجتماعية فردية، توجيه . وموقع تقديم الخدماتالماليةالمساعدة :تنويه

، خدمة إعادة الروابط العائليةالمعلومات
:للمعلومات والدعمالمباشرخط الصليب األحمر 

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

مفتوحةأبواب:الخميسالثالثاءمن13:0010:00:الدوامساعات
السواحليةالباشتوالصوماليةفرنسيانجليزيداريفارسيبانجابياوردوعربي:اللغات

الرابعالطابق()9دانايدون/2310250045/:لالتصال
والخميسناالثنيموعدتحديديجب،الجسديأيالجنسيالعنفحاالتفيالنفسيالدعمعلىللحصولتنويه

.١٦:٠٠الساعةحتى١٠:٠٠الساعةمنوالجمعة

اليوناني لالجئين  المجلس 

.15:0010:00مناالثنين، الثالثاء، الخميس : ساعات الدوام
/14أوليمبو /6995794379: للتواصل

العربية، اليونانية، اإلنجليزية: اللغات
14:00-20:00تعقد الدروس أيام األربعاء، الجمعة، السبت واألحد من : تنويه

.الصداقة اليونانية العربيةجمعية 

مركز الصليب األحمر المتعدد الوظائف

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

(برامج الالجئين): للتواصل
.من الضروري حجز موعد: تنويه

، نشاطات رياضية، مسرح، حرف يدوية، لوحات، سنة4بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
(13:00 17:00الساعةمن االثنين للجمعة من )نشاطات إبداعية 

(15:00 19:00الساعةمن االثنين للجمعة، من )دروس لغة يونانية وانجليزية : للبالغين

-/2311264629: للتواصل
()2وكوفوكلي 8براساكاكي 

من الضروري حجز موعد: تنويه
-بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ، ناطقي اللغة العربية، المركز اليومي باليوناني سنوات2 4

-بينوالعربي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ندوات ونشاطات كالمسرح . من جميع الجنسياتسنة 2 6
والموسيقى والعلوم

مركز األطفال لتنمية المهارات االجتماعية 

-:االتنين الى الجمعة : لساعاتا 17:00 9:000
فارسي و عربي و تركي و لغات اخرى: اللغات

urban.thessaloniki.diotima@gmail.comعلى الواتس اب  و 2310534445/6975872416: جهة االتصال 
,  ارة حالةاد( : مثلي, انثى, ذكر)الجنس والعنف المبني على الجنس العنف المختصين على خدمات : تعليقات

انشطة التمكين, تمثيل المساعدة القانونية 

براكسيس 

من االثنين للجمعة17:0009:00:ساعات الدوام
آيو ذيميتريو&1آركاذيوبوليوس / 2310556145: لالتصال

()
فرنسي-فارسي يوناني انجليزي عربي : اللغات
، (قطاألربعاء ف)، مساعدة قانونية، طبيب نفسي (الثالثاء، األربعاء والخميس)أسنان ة /طبيب: تنويه
ة أطفال /طبيب

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

واالستحمام النهاري للغسيل المركز 

10:00-17:00من اإلثنين إلى الجمعة من : ساعات الدوام
()62موناستيريو / 2310527938: لالتصال

بعد موعد؛ ساعات معينة لمتكلمي اللغة الفارسية: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية

09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
2310227311 للتواصلللتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
ر وإسداء المشورة الدعم التعليمي للقصر وتسجيل القصر بالمدارس واألنشطة الترفيهية للقص: تنويه

منوالخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي ( 9:009:00)*بشأن الوظائف للوالدين 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

17:0010:00من: من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
كل اللغات: اللغات

الطابق األول59فينيزيلو / /2311296392: لالتصال
()

12رهم بين ٌتقام النشاطات لألطفال الذين تتراوح أعما. للنساء فقطالمركز والبرامج متاحة : تنويه
ني مسبقاً اتصلي أو ابعثي بريد الكترو(. ترك األطفال ممنوع)بنفس الوقت أمهاتهم سنة وما دون مع 

.ال حاجة لموعد ولكن التسجيل ضروري. لمعرفة جدول النشاطات

متعددات الثقافاتمركزالنساء 

16:3008:30،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام
، ()5فاسيليوس يورغيو / 2313317349: لالتصال

26، مكتب مبنى البلدية، مبنى 
.مشروع المساعدة في العودة الطوعية وإعادة االندماج: تنويه

-،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام 21:3017:00
()24ايسوبو / : لالتصال

المهاجرين والسكان / لجميع الالجئين البالغين ( مرحلة )دورات اللغة اليونانية :تنويه
.سنة17-14المحليين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

.2019أيلول /يبدأ التسجيل في سبتمبر

مدرسة التضامن‘اوذيسياس

الالجئين، المهاجرين والسكان المحليين لجميع 9:00 17:00الجمعة منمن االثنين : ساعات الدوام
عربي-بلغاري فرنسي انجليزي يوناني : اللغات

29بتوليميون / / 2310566641: لالتصال
.(وغيرهأطفالبما فيها طب عام، نسائية، طب نفسي، طب )اختصاصات طبية متعددة : تنويه

العالمأطباء 

أرسيس
9سبارتيس . 

مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

، الخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي35بتوليميون . 

جمع وتوزيع الضرورياتبراكسي-، سين70فينيزيلو . 

10:00-17:00يومياً من : ساعات الدوام
2315504301:للتواصل

مواد الدعم: تنويه

12موناستيريو 

09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
للتواصلللتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
بالمدارس واألنشطة الترفيهية القاصرينوتسجيل للقاصرين التعليميالدعم : تنويه

االجتماعية والدعم النفسي للوالدين والخدمات وإسداء المشورة بشأن الوظائف للقاصرين
من االجتماعي 

40بتوليميون. 
مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

مع موعد10:00-18:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
األردية ، كورمانجي ، الباشتو ، سورانيفارسي-عربي-انجليزي-يوناني: اللغات

: للتواصل
والقصرالدعم النفسي االجتماعي للقصر، دعم قانوني لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين : تنويه

10:00 16:00الساعةاسبوعياً من : الدوامساعات 
فارسيعربي عربي انجليزي انجليزي يوناني يوناني : اللغات

2310534652: للتواصل
ومحاسبةاجتماعي، استشارة عمل واستشارات مالية-كل يوم ثالثاء، دعم نفسي: تنويه



09:30 16:00،من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
/  2310270914( / فايبر& واتساب )6971736250: لالتصال
() ) 1فامفاكا & ذراغومي يونوس 
فارسي-اردو عربيعربيفرنسي فرنسي انجليزي انجليزي يوناني يوناني : اللغات
دعم لالندماج، إعطاء& خدمة اجتماعية فردية، توجيه . وموقع تقديم الخدماتالماليةالمساعدة :تنويه

، خدمة إعادة الروابط العائليةالمعلومات
:للمعلومات والدعمالمباشرخط الصليب األحمر 

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

مفتوحةأبواب:الخميسالثالثاءمن13:0010:00:الدوامساعات
السواحليةالباشتوالصوماليةفرنسيانجليزيداريفارسيبانجابياوردوعربي:اللغات

الرابعالطابق()9دانايدون/2310250045/:لالتصال
والخميسناالثنيموعدتحديديجب،الجسديأيالجنسيالعنفحاالتفيالنفسيالدعمعلىللحصولتنويه

.١٦:٠٠الساعةحتى١٠:٠٠الساعةمنوالجمعة

اليوناني لالجئين  المجلس 

.15:0010:00مناالثنين، الثالثاء، الخميس : ساعات الدوام
/14أوليمبو /6995794379: للتواصل

العربية، اليونانية، اإلنجليزية: اللغات
14:00-20:00تعقد الدروس أيام األربعاء، الجمعة، السبت واألحد من : تنويه

.الصداقة اليونانية العربيةجمعية 

مركز الصليب األحمر المتعدد الوظائف

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

(برامج الالجئين): : للتواصل
.من الضروري حجز موعد: تنويه

، نشاطات رياضية، مسرح، حرف يدوية، لوحات، سنة4بينبينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
(13:00 17:00الساعةمن االثنين للجمعة من )نشاطات إبداعية 

(15:00 19:00الساعةمن االثنين للجمعة، من )دروس لغة يونانية وانجليزية : للبالغين

-/2311264629/2311264629: للتواصل
()))2وكوفوكلي 8براساكاكي 8براساكاكي 

من الضروري حجز موعد: تنويه
-بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ، ناطقي اللغة العربية، المركز اليومي باليوناني سنوات2 4

-بينوالعربي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ندوات ونشاطات كالمسرح . من جميع الجنسياتسنة 2 6
والموسيقى والعلوم

مركز األطفال لتنمية المهارات االجتماعية 

-:االتنين الى الجمعة : لساعاتا 17:00 9:000
فارسي و عربي و تركي و لغات اخرى: اللغات

urban.thessaloniki.diotima@gmail.comعلى الواتس اب  و 2310534445/6975872416: جهة االتصال 
,  ارة حالةاد( : مثلي, انثى, ذكر)الجنس والعنف المبني على الجنس العنف المختصين على خدمات : تعليقات

انشطة التمكين, تمثيل المساعدة القانونية 

براكسيس 

من االثنين للجمعة17:0009:00:ساعات الدوام
آيو ذيميتريو&1آركاذيوبوليوس / 2310556145: لالتصال

()
فرنسي-فارسي يوناني انجليزي عربي : اللغات
، (قطاألربعاء ف)، مساعدة قانونية، طبيب نفسي (الثالثاء، األربعاء والخميس)أسنان ة /طبيب: تنويه
ة أطفال /طبيب

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

واالستحمام النهاري للغسيل المركز 

10:00-17:00من اإلثنين إلى الجمعة من : ساعات الدوام
()62موناستيريو / 2310527938: لالتصال

بعد موعد؛ ساعات معينة لمتكلمي اللغة الفارسية: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانيةجميع األرقام  يونانية

09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
2310227311 للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
ر وإسداء المشورة الدعم التعليمي للقصر وتسجيل القصر بالمدارس واألنشطة الترفيهية للقص: تنويه

منوالخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي ( 9:00)*بشأن الوظائف للوالدين 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

17:0010:00من: من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
كل اللغات: اللغات

الطابق األول59فينيزيلو / /2311296392: لالتصال
()

12رهم بين ٌتقام النشاطات لألطفال الذين تتراوح أعما. للنساء فقطالمركز والبرامج متاحة : تنويه
ني مسبقاً اتصلي أو ابعثي بريد الكترو(. ترك األطفال ممنوع)بنفس الوقت أمهاتهم سنة وما دون مع 

.ال حاجة لموعد ولكن التسجيل ضروري. لمعرفة جدول النشاطات

متعددات الثقافاتمركزالنساء 

16:3008:30،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام
، ()5فاسيليوس يورغيو / 2313317349: لالتصال

26، مكتب مبنى البلدية، مبنى 
.مشروع المساعدة في العودة الطوعية وإعادة االندماج: تنويه

-،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام 21:3017:00
()24ايسوبو / : لالتصال

المهاجرين والسكان / لجميع الالجئين البالغين ( مرحلة )دورات اللغة اليونانية :تنويه
.سنة17-14المحليين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

.2019أيلول /يبدأ التسجيل في سبتمبر

مدرسة التضامن‘اوذيسياس

الالجئين، المهاجرين والسكان المحليين لجميع 9:00 17:00الجمعة منمن االثنين : ساعات الدوام
عربي-بلغاري فرنسي انجليزي يوناني : اللغات

29بتوليميون / / 2310566641: لالتصال
.(وغيرهأطفالبما فيها طب عام، نسائية، طب نفسي، طب )اختصاصات طبية متعددة : تنويه

العالمأطباء 

أرسيس
9سبارتيس . 

مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

، الخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي35بتوليميون . 

جمع وتوزيع الضرورياتبراكسي-، سين70فينيزيلو . 

10:00-17:00يومياً من : ساعات الدوام
2315504301:للتواصل

مواد الدعم: تنويه

12موناستيريو 

09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
بالمدارس واألنشطة الترفيهية القاصرينوتسجيل للقاصرين التعليميالدعم : تنويه

االجتماعية والدعم النفسي للوالدين والخدمات وإسداء المشورة بشأن الوظائف للقاصرين
من االجتماعي 

40بتوليميون. 
مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

مع موعد10:00-18:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
األردية ، كورمانجي ، الباشتو ، سورانيفارسي-عربي-انجليزي-يوناني: اللغات

: للتواصل
والقصرالدعم النفسي االجتماعي للقصر، دعم قانوني لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين : تنويه

10:00 16:00الساعةاسبوعياً من : الدوامساعات 
فارسيعربي انجليزي يوناني : اللغات

2310534652: للتواصل
ومحاسبةاجتماعي، استشارة عمل واستشارات مالية-كل يوم ثالثاء، دعم نفسي: تنويه



سالونيكباصات 
خطوط الباصات متوفرة الكترونياً على

(باالنجليزي)

يمكن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول من هنا

موقعفيموجودةهذه الخريطة 

الخط األزرق يدل على 

المراكز االجتماعية

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


09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
2310227311 للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
ر وإسداء المشورة الدعم التعليمي للقصر وتسجيل القصر بالمدارس واألنشطة الترفيهية للقص: تنويه

منوالخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي ( 9:00)*بشأن الوظائف للوالدين 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

17:0010:00من: من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
كل اللغات: اللغات

الطابق األول59فينيزيلو / /2311296392: لالتصال
()

12رهم بين ٌتقام النشاطات لألطفال الذين تتراوح أعما. للنساء فقطالمركز والبرامج متاحة : تنويه
ني مسبقاً اتصلي أو ابعثي بريد الكترو(. ترك األطفال ممنوع)بنفس الوقت أمهاتهم سنة وما دون مع 

.ال حاجة لموعد ولكن التسجيل ضروري. لمعرفة جدول النشاطات

متعددات الثقافاتمركزالنساء 

16:3008:30،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام
، ()5فاسيليوس يورغيو / 2313317349: لالتصال

26، مكتب مبنى البلدية، مبنى 
.مشروع المساعدة في العودة الطوعية وإعادة االندماج: تنويه

-،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام 21:3017:00
()24ايسوبو / : لالتصال

المهاجرين والسكان / لجميع الالجئين البالغين ( مرحلة )دورات اللغة اليونانية :تنويه
.سنة17-14المحليين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

.2019أيلول /يبدأ التسجيل في سبتمبر

مدرسة التضامن‘اوذيسياس

الالجئين، المهاجرين والسكان المحليين لجميع 9:00 17:00الجمعة منمن االثنين : ساعات الدوام
عربي-بلغاري فرنسي انجليزي يوناني : اللغات

29بتوليميون / / 2310566641: لالتصال
.(وغيرهأطفالبما فيها طب عام، نسائية، طب نفسي، طب )اختصاصات طبية متعددة : تنويه

العالمأطباء 

أرسيس
9سبارتيس . 

مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

، الخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي35بتوليميون . 

جمع وتوزيع الضرورياتبراكسي-، سين70فينيزيلو . 

10:00-17:00يومياً من : ساعات الدوام
2315504301:للتواصل

مواد الدعم: تنويه

12موناستيريو 

09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
بالمدارس واألنشطة الترفيهية القاصرينوتسجيل للقاصرين التعليميالدعم : تنويه

االجتماعية والدعم النفسي للوالدين والخدمات وإسداء المشورة بشأن الوظائف للقاصرين
من االجتماعي 

40بتوليميون. 
مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

مع موعد10:00-18:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
األردية ، كورمانجي ، الباشتو ، سورانيفارسي-عربي-انجليزي-يوناني: اللغات

: للتواصل
والقصرالدعم النفسي االجتماعي للقصر، دعم قانوني لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين : تنويه

10:00 16:00الساعةاسبوعياً من : الدوامساعات 
فارسيعربي انجليزي يوناني : اللغات

2310534652: للتواصل
ومحاسبةاجتماعي، استشارة عمل واستشارات مالية-كل يوم ثالثاء، دعم نفسي: تنويه

09:30 16:00،من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
/  2310270914( / فايبر& واتساب )6971736250: لالتصال
() 1فامفاكا & ذراغومي يونوس 
فارسي-اردو عربيفرنسي انجليزي يوناني : اللغات
دعم لالندماج، إعطاء& خدمة اجتماعية فردية، توجيه . وموقع تقديم الخدماتالماليةالمساعدة :تنويه

، خدمة إعادة الروابط العائليةالمعلومات
:للمعلومات والدعمالمباشرخط الصليب األحمر 

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

مفتوحةأبواب:الخميسالثالثاءمن13:0010:00:الدوامساعات
السواحليةالباشتوالباشتوالصوماليةالصوماليةفرنسيفرنسيانجليزيانجليزيداريداريفارسيفارسيبانجابيبانجابياوردواوردوعربيعربي:اللغات

الرابعالطابق())9دانايدون/2310250045/::لالتصال
والخميسناالثنيموعدتحديديجب،الجسديأيالجنسيالعنفحاالتفيالنفسيالدعمعلىللحصولتنويهتنويه

.١٦:٠٠الساعةحتى١٠:٠٠الساعةمنوالجمعة

اليوناني لالجئين  المجلس 

.15:0010:00مناالثنين، الثالثاء، الخميس : ساعات الدوام
/14/14أوليمبو /6995794379: للتواصل

العربية، اليونانية، اإلنجليزية: اللغات
14:00-20:00تعقد الدروس أيام األربعاء، الجمعة، السبت واألحد من : تنويه

.الصداقة اليونانية العربيةجمعية 

مركز الصليب األحمر المتعدد الوظائف

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

(برامج الالجئين): للتواصل
.من الضروري حجز موعد: تنويه

، نشاطات رياضية، مسرح، حرف يدوية، لوحات، سنة4بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
(13:00 17:00الساعةمن االثنين للجمعة من )نشاطات إبداعية 

(15:00 19:00الساعةمن االثنين للجمعة، من )دروس لغة يونانية وانجليزية : للبالغين

-/2311264629: للتواصل
()2وكوفوكلي 8براساكاكي 

من الضروري حجز موعد: تنويه
-بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ، ناطقي اللغة العربية، المركز اليومي باليوناني سنوات2 4

-بينوالعربي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ندوات ونشاطات كالمسرح . من جميع الجنسياتسنة 2 6
والموسيقى والعلوم

مركز األطفال لتنمية المهارات االجتماعية 

-:االتنين الى الجمعة : لساعاتا 17:00 9:000
فارسي و عربي و تركي و لغات اخرى: اللغات

urban.thessaloniki.diotima@gmail.comعلى الواتس اب  و 2310534445/6975872416: جهة االتصال 
,  ارة حالةاد( : مثلي, انثى, ذكر)الجنس والعنف المبني على الجنس العنف المختصين على خدمات : تعليقات

انشطة التمكين, تمثيل المساعدة القانونية 

براكسيس 

من االثنين للجمعة17:0009:00:ساعات الدوام
آيو ذيميتريو&1آركاذيوبوليوس / 2310556145: لالتصال

(()
فرنسي-فارسي يوناني يوناني انجليزي انجليزي عربي عربي : اللغات
، (قطاألربعاء ف)، مساعدة قانونية، طبيب نفسي (الثالثاء، األربعاء والخميس)أسنان ة /طبيب: : تنويه
ة أطفال /طبيب

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

واالستحمام النهاري للغسيل المركز 

10:00-17:00من اإلثنين إلى الجمعة من : ساعات الدوام
())62موناستيريو / 2310527938: لالتصال

بعد موعد؛ ساعات معينة لمتكلمي اللغة الفارسية: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية



09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
2310227311 للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
ر وإسداء المشورة الدعم التعليمي للقصر وتسجيل القصر بالمدارس واألنشطة الترفيهية للقص: تنويه

منوالخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي ( 9:00)*بشأن الوظائف للوالدين 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

17:0010:00من: من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
كل اللغات: اللغات

الطابق األول59فينيزيلو / //2311296392: لالتصال
(()

12رهم بين ٌتقام النشاطات لألطفال الذين تتراوح أعما. للنساء فقطالمركز والبرامج متاحة : تنويه
ني مسبقاً اتصلي أو ابعثي بريد الكترو(. ترك األطفال ممنوع)بنفس الوقت أمهاتهم سنة وما دون مع 

.ال حاجة لموعد ولكن التسجيل ضروري. لمعرفة جدول النشاطات

متعددات الثقافاتمركزالنساء 

16:3008:30،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام
، ())5فاسيليوس يورغيو / 2313317349: لالتصال

2626، مكتب مبنى البلدية، مبنى مبنى البلدية، مبنى 
.مشروع المساعدة في العودة الطوعية وإعادة االندماج: تنويه

-،من االثنين للجمعة: ساعات الدوام 21:3017:00
())24ايسوبو / : : لالتصال

المهاجرين والسكان / لجميع الالجئين البالغين ( مرحلة مرحلة مرحلة )دورات اللغة اليونانية :تنويه
.سنة17-14المحليين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

.2019أيلول /يبدأ التسجيل في سبتمبر

مدرسة التضامن‘اوذيسياس

الالجئين، المهاجرين والسكان المحليين لجميع 9:00 17:00الجمعة منمن االثنين من االثنين : ساعات الدوام
عربي-بلغاري فرنسي فرنسي انجليزي انجليزي يوناني يوناني : اللغات

2929بتوليميون / / / 2310566641: لالتصال
.(وغيرهأطفالبما فيها طب عام، نسائية، طب نفسي، طب )اختصاصات طبية متعددة : تنويه

العالمأطباء 

أرسيس
9سبارتيس . 

مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

، الخدمات االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي35بتوليميون . 

جمع وتوزيع الضرورياتبراكسي-، سين70فينيزيلو . 

10:00-17:00يومياً من : ساعات الدوام
2315504301:للتواصل

مواد الدعم: تنويه

12موناستيريو 

09:00-20:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
للتواصل

العربية واإلنجليزية واليونانية والفارسية: اللغات
بالمدارس واألنشطة الترفيهية القاصرينوتسجيل للقاصرين التعليميالدعم : تنويه

االجتماعية والدعم النفسي للوالدين والخدمات وإسداء المشورة بشأن الوظائف للقاصرين
من االجتماعي 

40بتوليميون. 
مركز دعم الشباب والمدرسة المتنقلة

مع موعد10:00-18:00يومياً من الساعة : ساعات الدوام
األردية ، كورمانجي ، الباشتو ، سورانيفارسي-عربي-انجليزي-يوناني: اللغات

: للتواصل
والقصرالدعم النفسي االجتماعي للقصر، دعم قانوني لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين : تنويه

10:00 16:00الساعةاسبوعياً من : الدوامساعات 
فارسيعربي انجليزي يوناني : اللغات

2310534652: للتواصل
ومحاسبةاجتماعي، استشارة عمل واستشارات مالية-كل يوم ثالثاء، دعم نفسي: تنويه

09:30 16:00،من االثنين للجمعة: الدوامساعات 
/  2310270914( / فايبر& واتساب )6971736250: لالتصال
() 1فامفاكا & ذراغومي يونوس 
فارسي-اردو عربيفرنسي انجليزي يوناني : اللغات
دعم لالندماج، إعطاء& خدمة اجتماعية فردية، توجيه . وموقع تقديم الخدماتالماليةالمساعدة :تنويه

، خدمة إعادة الروابط العائليةالمعلومات
:للمعلومات والدعمالمباشرخط الصليب األحمر 

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

مفتوحةأبواب:الخميسالثالثاءمن13:0010:00:الدوامساعات
السواحليةالباشتوالصوماليةفرنسيانجليزيداريفارسيبانجابياوردوعربي:اللغات

الرابعالطابق()9دانايدون/2310250045/:لالتصال
والخميسناالثنيموعدتحديديجب،الجسديأيالجنسيالعنفحاالتفيالنفسيالدعمعلىللحصولتنويه

.١٦:٠٠الساعةحتى١٠:٠٠الساعةمنوالجمعة

اليوناني لالجئين  المجلس 

.15:0010:00مناالثنين، الثالثاء، الخميس : ساعات الدوام
/14أوليمبو /6995794379: للتواصل

العربية، اليونانية، اإلنجليزية: اللغات
14:00-20:00تعقد الدروس أيام األربعاء، الجمعة، السبت واألحد من : تنويه

.الصداقة اليونانية العربيةجمعية 

مركز الصليب األحمر المتعدد الوظائف

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

(برامج الالجئين): للتواصل
.من الضروري حجز موعد: تنويه

، نشاطات رياضية، مسرح، حرف يدوية، لوحات، سنة4بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
(13:00 17:00الساعةمن االثنين للجمعة من )نشاطات إبداعية 

(15:00 19:00الساعةمن االثنين للجمعة، من )دروس لغة يونانية وانجليزية : للبالغين

-/2311264629: للتواصل
()2وكوفوكلي 8براساكاكي 

من الضروري حجز موعد: تنويه
-بينلألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ، ناطقي اللغة العربية، المركز اليومي باليوناني سنوات2 4

-بينوالعربي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  ندوات ونشاطات كالمسرح . من جميع الجنسياتسنة 2 6
والموسيقى والعلوم

مركز األطفال لتنمية المهارات االجتماعية 

-:االتنين الى الجمعة : لساعاتا 17:00 9:000
فارسي و عربي و تركي و لغات اخرى: اللغات

urban.thessaloniki.diotima@gmail.comعلى الواتس اب  و 2310534445/6975872416: جهة االتصال 
,  ارة حالةاد( : مثلي, انثى, ذكر)الجنس والعنف المبني على الجنس العنف المختصين على خدمات : تعليقات

انشطة التمكين, تمثيل المساعدة القانونية 

براكسيس 

من االثنين للجمعة17:0009:00:ساعات الدوام
آيو ذيميتريو&1آركاذيوبوليوس / 2310556145: لالتصال

()
فرنسي-فارسي يوناني انجليزي عربي : اللغات
، (قطاألربعاء ف)، مساعدة قانونية، طبيب نفسي (الثالثاء، األربعاء والخميس)أسنان ة /طبيب: تنويه
ة أطفال /طبيب

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

واالستحمام النهاري للغسيل المركز 

10:00-17:00من اإلثنين إلى الجمعة من : ساعات الدوام
()62موناستيريو / 2310527938: لالتصال

بعد موعد؛ ساعات معينة لمتكلمي اللغة الفارسية: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية



()5355موناستيريو لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية نقل 
08:00  14:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509038& 2310509013: للتواصل

–و -14:0006:00الساعة من : فترتين: تنويه على األشخاص متلقي الخدمة : 22:0014:00
لالستخدام العادي . يورو ألهداف حرفية0.60يورو ألهداف تعليمية و0.30دفع مبلغ رمزي بقدر 

.ساعة قبل موعد النقل24يتوجب الحجز . يورو15ُتدفع رسوم سنوية بمبلغ 

08:00  20:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
يوناني: اللغات

ستراتيغو /  :للتواصل
(  )1سارافي ويوآنو ميخالي 

ة وقسم شهادة الدراسات اليونانيفصول مسائية متعددة المستويات، تحضير المتحانات : تنويه
ُتقدم . ة اليونانيةمخصص للتاريخ والثقافة لألشخاص الُمقدمين على المقابلة للحصول على الجنسي

يكييس  سشروط التقديم أن يكون الٌمقدم من مقيمي بلدية نيابولي . خالل شهر أيلولالطلبات 

()وترابيزوندوس8كسينوبولو الترفيه الخاص مركز 
08:00 14:00-من االثنين للجمعة، من الساعة : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509013& 2310819515: للتواصل

موجودةالترجمة غير . برامج تعليمية وثقافية للبالغين: تنويه

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

ملعب كرة القدم

– 09:30من الساعة . من اإلثنين إلى يوم الجمعة : األوقات 17:30
 :https://tinyurl.com/y4ltuk6r

بالقرب من الجامعة ١٧ Andrea Papandreou: للتواصل. يوناني-فرنسي-فارسي -عربي: اللغات
.التقنية في سندس

– 2573 350 697:الهاتف 694 167 8675 – 2310 796019
https://www.facebook.com/sindoscc

تنمية . إعداد السيرة الذاتية بموعد. دروس وحلقات بحث لتعلم اللغات اإلنكليزية واليونانية: مالحظات
.نادي الخياطة . مجموعات لآلباء . جلسات عالج بالفن لألطفال. سنوات 5الطفولة المبكرة لغاية 

ي أ روبنب أيد-اسرا
متاح في سيندو

معلومات

6سبارتيس : دعم في التعليم-

14:00 21:00-الجمعة–االثنين :ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310509013&2310848734: لالتصال
18-12دعم لفترة ما بعد المدرسة لألعمار بين : دعم تعليمي: تنويه

08:00-14:00من اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
اليونانية واإلنجليزية والعربية وغيرها من اللغات: اللغات

وبيثاجورا، افيزموز6تقاطع مافيلي \2320558506و 2310558505: لالتصال
نقطة خدمات شاملة لتيسير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية،  وتوفير الدعم اإلداري : تنويه

.ودعم الوساطة والترجمة والدعم النفسي االجتماعي

مركز اندماج المهاجرين والالجئين
وافيزموزكورديليوبلدية 

2310888895: للتواصل
6972070223

كرة قدم للجميع، ملعب ، أماكن متعددة (كالسينما)أنشطة التعلم القائم على المشاريع : تنويه
كاتسانيو، آيو ذيميتريو، ثيسالونيكي، اليونان

09:30-17:00إلى الجمعة من من اإلثنين: ساعات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة 10:30-12:30يفتح الخط الساخن من 

واإلنجليزية واألردية والفرنسيةوالكردية العربية : اللغات
facebook.com/mobileinfoteam لالتصال: 8283 538 695 /

الدعم الفردي إلجراءات اللجوء ولم شمل األسرة: االهداف

إكليبس

اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
و فارسیالعربية واإلنجليزية واألردية واليونانية: اللغات

: للتواصل
جنسين دعم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايروا الهوية الجنسانية وحاملو صفات ال: تنويه

وأحرار الجنس

سيكييس-دروس اللغة اليونانية بلدية نيابولي 

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية

09:00 17:00للجمعةاالثنين : الدوامساعات 
() الطابق األول 25يوآني كوليتي /2310555264/ 2310555266: لالتصال

كرمانجي، سوراني، داري.عربي، فارسي، انجليزي، فرنسي، تركي، اوردو، يوناني: اللغات
(  20:00-15:00)بعد المدرسة ، .من الضروري حجز موعدعند االلتحاق بالصفوف: تنويه

17-6اوح بين برنامج تعليمي في مادة الرياضيات، ، دروس في اللغة ، اإلنجليزية واليونانية لألعمار التي تتر
.سنة

ناو سوليداريتي /األزرقالالجئين مركز 
2310555266العامة المعلومات خط 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

-:ساعات الدوام 17:0009:00
،ردية الدارية ، الجورجية ، البلغارية ، اإلسبانية ، الفرنسية ، األ/ العربية ، الفارسية : اللغات

.البنغالية ، الصوراني ، الكرماني ، األلمانية
، الطابق الرايع 29بتوليميون 2310501040/ 2310501030: لالتصال

..حجز الموعد ضروري لجميع الخدمات: تنويه

10:00  14:00من االثنين للجمعة : الدوامساعات 
-2315530644، ()5اورفانيذو : لالتصال

تركي-فارسي اوردو عربي : اللغات
12:30 14:00، الغداء 09:00 10:30الساعةمن ُيقدم الفطور . التسجيل ضروري: تنويه

واخوتهم إعناية وتنمية مبكرة لألطفال التي تتراوح أعمارهم بينخدمات التي تحتاج إلى موعد ال
الساعة، كل يوم جمعة، من

اليوميآلكيوني مركز 

ميتاذراسي  

ناومي  

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 15:00
())13آليكس باباناستاسيو / 2310501151: للتواصل

مبتدئين، )فة مستويات مختل. طالبي اللجوء/ المهاجرين/ دروس اللغة اليونانية لالجئين: تنويه
من الضروري حجز موعد( أطفال، مراهقين، بالغين)والفئات العمرية ( أساسي، متقدم

للتسجيل في الصفوف

17:009:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
2311243415( ))2929بتوليميون : للتواصل

ت دروس خياطة، إنتاج النسيج، مساعدة اجتماعية، دعم نفسي والمساعدة في الحاال: تنويه
الطارئة

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 9:000
الفرنسية–العربية –اإلنجليزية –اليونانية : اللغات

Stratigou)5ستراتيغو براندونا : للتواصل Mprantouna 5  )info@elpidahome.org//
(*) 6943685855  /(**) 694368586
مساعدة للوصول لخدمات نظام (*)دعم نفسي اجتماعي، جلسات فردية وفي إطار مجموعة،  : تنويه

، خدمة الترجمة عن طريق الهاتف، المساعدة في حجز المواعيد، تمثيل قانوني الصحة العامة
واستشارة

بالالجئينمركز العناية 

12:00 18:00والخميسالثالثاء : ساعات الدوام
جانب محطة القطار( ))5خريستو بيبسو / : : لالتصال

توزيع السندويشات و. و غسيل وتنشيف المالبسمكان آمن لقضاء اليوم، إمكانية االستحمام: تنويه
.زيةيوجد مساحة مراعية الحتياجات األطفال، وأعمال الخياطة، وتعلم اإلنجلي.المرطبات والمالبس

سالونيك   مكتب



()5355موناستيريو لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية نقل 
08:00  14:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509038& 2310509013: للتواصل

–و -14:0006:00الساعة من : فترتين: تنويه على األشخاص متلقي الخدمة : 22:0014:00
لالستخدام العادي . يورو ألهداف حرفية0.60يورو ألهداف تعليمية و0.30دفع مبلغ رمزي بقدر 

.ساعة قبل موعد النقل24يتوجب الحجز . يورو15ُتدفع رسوم سنوية بمبلغ 

08:00  20:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
يوناني: اللغات

ستراتيغو /  :للتواصل
(  )1سارافي ويوآنو ميخالي 

ة وقسم شهادة الدراسات اليونانيفصول مسائية متعددة المستويات، تحضير المتحانات : تنويه
ُتقدم . ة اليونانيةمخصص للتاريخ والثقافة لألشخاص الُمقدمين على المقابلة للحصول على الجنسي

يكييس  سشروط التقديم أن يكون الٌمقدم من مقيمي بلدية نيابولي . خالل شهر أيلولالطلبات 

()وترابيزوندوس8كسينوبولو الترفيه الخاص مركز 
08:00 14:00-من االثنين للجمعة، من الساعة : ساعات الدوام

يوناني: اللغات
2310509013& 2310819515: للتواصل

موجودةالترجمة غير . برامج تعليمية وثقافية للبالغين: تنويه

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

ملعب كرة القدم

– 09:30من الساعة . من اإلثنين إلى يوم الجمعة : األوقات 17:30
 :https://tinyurl.com/y4ltuk6r

بالقرب من الجامعة ١٧ Andrea Papandreou: للتواصل. يوناني-فرنسي-فارسي -عربي: اللغات
.التقنية في سندس

– 2573 350 697:الهاتف 694 167 8675 – 2310 796019
https://www.facebook.com/sindoscc

تنمية . إعداد السيرة الذاتية بموعد. دروس وحلقات بحث لتعلم اللغات اإلنكليزية واليونانية: مالحظات
.نادي الخياطة . مجموعات لآلباء . جلسات عالج بالفن لألطفال. سنوات 5الطفولة المبكرة لغاية 

ي أ روبنب أيد-اسرا
متاح في سيندو

معلومات

6سبارتيس : دعم في التعليم-

14:00 21:00-الجمعة–االثنين :ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310509013&2310848734: لالتصال
18-12دعم لفترة ما بعد المدرسة لألعمار بين : دعم تعليمي: تنويه

08:00-14:00من اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
اليونانية واإلنجليزية والعربية وغيرها من اللغات: اللغات

وبيثاجورا، افيزموز6تقاطع مافيلي \2320558506و 2310558505: لالتصال
نقطة خدمات شاملة لتيسير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية،  وتوفير الدعم اإلداري : تنويه

.ودعم الوساطة والترجمة والدعم النفسي االجتماعي

مركز اندماج المهاجرين والالجئين
وافيزموزكورديليوبلدية 

2310888895: للتواصل
6972070223

كرة قدم للجميع، ملعب ، أماكن متعددة ، أماكن متعددة (كالسينما)أنشطة التعلم القائم على المشاريع : تنويه
كاتسانيو، آيو ذيميتريو، ثيسالونيكي، اليونان

09:30-17:00إلى الجمعة من من اإلثنين: ساعات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة 10:30-12:30يفتح الخط الساخن من 

واإلنجليزية واألردية والفرنسيةوالكردية العربية : اللغات
facebook.com/mobileinfoteam لالتصال: 8283 538 695 /

الدعم الفردي إلجراءات اللجوء ولم شمل األسرة: االهداف

إكليبس

اإلثنين إلى الجمعة : ساعات الدوام
و فارسیالعربية واإلنجليزية واألردية واليونانية: اللغات

: : للتواصل
جنسين دعم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايروا الهوية الجنسانية وحاملو صفات ال: تنويه

وأحرار الجنس

سيكييس-دروس اللغة اليونانية بلدية نيابولي 

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية

09:00 17:00للجمعةاالثنين : الدوامساعات 
() الطابق األول 25يوآني كوليتي /2310555264/ 2310555266: لالتصال

كرمانجي، سوراني، داري.عربي، فارسي، انجليزي، فرنسي، تركي، اوردو، يوناني: اللغات
(  20:00-15:00)بعد المدرسة ، .من الضروري حجز موعدعند االلتحاق بالصفوف: تنويه

17-6اوح بين برنامج تعليمي في مادة الرياضيات، ، دروس في اللغة ، اإلنجليزية واليونانية لألعمار التي تتر
.سنة

ناو سوليداريتي /األزرقالالجئين مركز 
2310555266العامة المعلومات خط 

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

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

-:ساعات الدوام 17:0009:00
،ردية الدارية ، الجورجية ، البلغارية ، اإلسبانية ، الفرنسية ، األ/ العربية ، الفارسية : اللغات

.البنغالية ، الصوراني ، الكرماني ، األلمانية
، الطابق الرايع 29بتوليميون 2310501040/ 2310501030: لالتصال

..حجز الموعد ضروري لجميع الخدمات: تنويه

10:00  14:00من االثنين للجمعة : الدوامساعات 
-2315530644، ()5اورفانيذو : لالتصال

تركي-فارسي اوردو عربي : اللغات
12:30 14:00، الغداء 09:00 10:30الساعةمن ُيقدم الفطور . التسجيل ضروري: تنويه

واخوتهم إعناية وتنمية مبكرة لألطفال التي تتراوح أعمارهم بينخدمات التي تحتاج إلى موعد ال
الساعة، كل يوم جمعة، من

اليوميآلكيوني مركز 

ميتاذراسي  

ناومي  

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 15:00
()13آليكس باباناستاسيو / 2310501151: للتواصل

مبتدئين، )فة مستويات مختل. طالبي اللجوء/ المهاجرين/ دروس اللغة اليونانية لالجئين: تنويه
من الضروري حجز موعد( أطفال، مراهقين، بالغين)والفئات العمرية ( أساسي، متقدم

للتسجيل في الصفوف

17:009:00الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات 
2311243415( )29بتوليميون : للتواصل

ت دروس خياطة، إنتاج النسيج، مساعدة اجتماعية، دعم نفسي والمساعدة في الحاال: تنويه
الطارئة

-الساعةمن االثنين للجمعة، من : الدوامساعات  17:00 9:000
الفرنسية–العربية –اإلنجليزية –اليونانية : اللغات

Stratigou)5ستراتيغو براندونا : للتواصل Mprantouna 5  )info@elpidahome.org//
(*) 6943685855  /(**) 694368586
مساعدة للوصول لخدمات نظام (*)دعم نفسي اجتماعي، جلسات فردية وفي إطار مجموعة،  : تنويه

، خدمة الترجمة عن طريق الهاتف، المساعدة في حجز المواعيد، تمثيل قانوني الصحة العامة
واستشارة

بالالجئينمركز العناية 

12:00 18:00والخميسالثالثاء : ساعات الدوام
جانب محطة القطار( )5خريستو بيبسو / : لالتصال

توزيع السندويشات و. و غسيل وتنشيف المالبسمكان آمن لقضاء اليوم، إمكانية االستحمام: تنويه
.زيةيوجد مساحة مراعية الحتياجات األطفال، وأعمال الخياطة، وتعلم اإلنجلي.المرطبات والمالبس

سالونيك   مكتب



غسيل المالبس

خدمات طبية

مساحة 
لألطفال

صيدلية 
مجانية

الطعام

وجبة 
خفيفة الخدمات 

االجتماعية

خط المساعدة

النشاطات 
الترفيهية

حماية الطفل

إحاالت لخدمات 
أخرى

نشاطات 
ثقافية

دروس تعليمية 
لألطفال

الترجمة 
الفورية

حمامات

دوائر المياه

طبيب 
أسنان

الدعم النفسي

الصحة الجنسية
اإلنجابية

الدعم النفسي 
االجتماعي و

الدعم القانوني

العودة الطوعية

معلومات

الحاسوب

إرشاد وظيفي

دعم الرضاعة 
الطبيعية

الدعم 
االجتماعي 

للنساء

دليل الخدمات

توزيع 
المالبس

ة نشاطات تعليمي
للبالغين

المساعدة 
المالية

دعم

أشخاص
ذوي االحتياجات 

الخاصة

رقم الهاتف بمن تتصل متى عليك االتصال
210 514 0440

6934724893:واتساب/ فايبر
يوناني، انجليزي، فرنسي، عربي، كردي،

بشتو، داري، روسي، سواحلي، 
كينيارواندا، كيروندي، تركي

الصليب األحمر اليوناني
الجمعة-االثنين

08:00-20:00

لألسئلة العامة والمساعدة في إجراءات اللجوء، 
والحقوقوتصريح اإلقامة، والقضايا القانونية 

الهاتفوالترجمة الفورية عبر ... ، المستحقاتو

1109 (متعدد اللغات) خط المعلومات لالتجار 
بالبشر

إذا كنت ضحية أو تعرف شخصاً وقع 
...ضحية االتجار بالبشر

نساء- 15900
أطفال– 1107

السكرتارية العامة للمساواة 
بين الجنسين

E.K.K.A

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

210 52 300 43
الصليب األحمر اليوناني

الجمعة-االثنين
08:30-14:30

...ألعضاء العائلة المفقودين

197-الكبار 
1056-المراهقين

E.K.K.A
ابتسامة الطفل

و والمراهقينللدعم النفسي لألطفال 
الكبار

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

11414 قسم شرطة مكافحة
العنصرية

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

694 482 9138
عربي، كرمانجي، سوراني، 

فارسي

EASO
الجمعة-االثنين

09:00-17:00

معلومات عن برنامج إعادة التوطين لالتحاد 
االوروبي

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

210 33 001 70
واتساب& فايبر 

عربي وفرنسي  6944514441
أخرى لغات  6940716099

المساعدة المالية المباشرخط 
اليونانفي 
الجمعة-االثنين

09:00 -15:00

إذا كنت تحتاج للمساعدة بخصوص بطاقتك 
...النقدية، إبالغ فقدان البطاقة أو مواجهة مشكلة

وغيرها حسب طلبكم + انجليزي، فرنسي 
في هذا االيميل

منظمة نحن بجانبك
الجمعة-االثنين

10:00-19:00

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

...أو ثنائي الجنس وتحتاج إلى دعم

210 9949837
NCDP

الجمعة-االثنين
08:00-16:00

إذا كنت تعاني من إعاقة أو مرض مزمن وتحتاج 
..إلى دعم

2310 555266
عربي، كردي، فارسي، تركي، اوردو مركز الالجئين األزرق لشمال اليونانخط المعلومات العامة 

مفيدةهواتفأرقام 

93موناستيريو رقم ‘‘ المهاجرين والالجئينندماجامركز ‘‘:-

14:0008:30الجمعةمن االثنين إلى : ساعات الدوام
(الحاجةفارسي حسب _كورماجي_سوراني )والعربيةيونانية ال: اللغات

:لالتصال
فسي الدعم النوتوفير الحصول على الخدمات واإلعانات االجتماعية، شاملة لتيسير نقطة خدمات : تنويه

.حاالتواإلوالالجئين، الدعم اإلداري للمهاجرين االجتماعي، واالستشارات القانونية، و

مراكز صحة& مشافي 

تتخريطة على االنترن

ساعة 24جدول الطوارئ للمشافي المناوبة لمدة 
ً 8ابتداءاً من الساعة  عادة تناوب مشافي. صباحا

.مختلفة الختصاصات مختلفة

الجدول اليومي باللغة اإلنجليزية للمشافي
:المناوبة

الجدول الشهري للمشافي المناوبةالجدول الشهري للمشافي المناوبة
العربيةالعربيةالعربيةاللغة •
باللغة الفارسيةباللغة الفارسيةباللغة الفارسية•
بالغة التركيةبالغة التركيةبالغة التركية•
ي األرديةي األرديةبالغ•
السورانيةالسورانيةبالغ•

احاالت معلومات مفصلة عن كيفية اتباع 
:الصحيةالخدمات 

باللغة اإلنجليزيةباللغة اإلنجليزيةباللغة اإلنجليزية

إرشادات مختصرة

08:00 15:00-:ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

، ة صحة، قلبية،، تمريض/، نسائية، اختصاص تغذية، مختص(X RAY)أشعة سينية : االختصاصات
.  ، طب الرئةاألطفالطبطب العيون، 

2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053*: لالتصال
.من الضروري حجز موعد للحصول على الخدمات الطبية: تنويه

والتعليقاتتستخدم النجوم في ما يلي للمطايقة بين الرموز 

15:0008:00-: الدوامساعات 
اليونانية: اللغات

، قابلة، تمريض، علم األحياء المجهري، طب  (X RAY)نسائية، قلبية، أشعة سينية: االختصاصات
.حمية& األسنان، طب العيون، طب عام، طب أطفال، طب الرئة، إرشاد صحي، اختصاص تغذية 

2310509020& 2310509053: لالتصال
.من الضروري حجز موعد: تنويه

إذا كنت تستخدم رقم دولي أضف جميع األرقام  يونانية

سالونيكبلدية -1

62موناستيريو : المركز اليومي للمشردين-

20:0010:00-:الدوامساعات 
اليونانية: اللغات

2310527938: لالتصال

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع

الطابق الثالث10اليكسندروبوليوس : للنساءدعم مركز إسداء و-

طوال اليوم: ساعات الدوام
اليونانية: اللغات

2310528984SOS15900: لالتصال

Monastiriou. الطابق الثالث55-53موناستيريو : العيادة التابعة للبلدية- 53-55

، تريانذريا  4كارايسكاكي : العيادة التابعة للبلدية-



المالبس غسيل

خدمات طبية

مساحة
لألطفال

صيدلية
مجانية

الطعام

وجبة
خفيفة الخدمات

االجتماعية

المساعدة خط

النشاطات
الترفيهية

الطفل حماية

إحاالت لخدمات
أخرى

نشاطات
ثقافية

تعليمية دروس
لألطفال

الترجمة
الفورية

حمامات

دوائر المياه

طبيب 
أسنان

الدعم النفسي

الجنسية الصحة
اإلنجابية

الدعم النفسي
االجتماعيو

الدعم القانوني

الطوعية العودة

معلومات

الحاسوب

وظيفي إرشاد

دعم الرضاعة
الطبيعية

الدعم
االجتماعي

للنساء

دليل الخدمات

توزيع
المالبس

تعليمي ة نشاطات
للبالغين

المساعدة 
المالية

دعم

أشخاص
ذوي االحتياجات

الخاصة

رقم الهاتف بمن تتصل متى عليك االتصال
210 514 0440

6934724893:واتساب/ فايبر
يوناني، انجليزي، فرنسي، عربي، كردي،

بشتو، داري، روسي، سواحلي، 
كينيارواندا، كيروندي، تركي

الصليب األحمر اليوناني
الجمعة-االثنين

08:00-20:00

لألسئلة العامة والمساعدة في إجراءات اللجوء، 
والحقوقوتصريح اإلقامة، والقضايا القانونية 

الهاتفوالترجمة الفورية عبر ... ، المستحقاتو

1109 (متعدد اللغات) خط المعلومات لالتجار 
بالبشر

إذا كنت ضحية أو تعرف شخصاً وقع 
...ضحية االتجار بالبشر

نساء- 15900
أطفال– 1107

السكرتارية العامة للمساواة 
بين الجنسين

E.K.K.A

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

210 52 300 43
الصليب األحمر اليوناني

الجمعة-االثنين
08:30-14:30

...ألعضاء العائلة المفقودين

197-الكبار 
1056-المراهقين

E.K.K.A
ابتسامة الطفل

و والمراهقينللدعم النفسي لألطفال 
الكبار

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

11414 قسم شرطة مكافحة
العنصرية

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

694 482 9138
عربي، كرمانجي، سوراني، 

فارسي

EASO
الجمعة-االثنين

09:00-17:00

معلومات عن برنامج إعادة التوطين لالتحاد 
االوروبي

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

210 33 001 70
واتساب& فايبر 

عربي وفرنسي  6944514441
أخرى لغات  6940716099

المساعدة المالية المباشرخط 
اليونانفي 
الجمعة-االثنين

09:00 -15:00

إذا كنت تحتاج للمساعدة بخصوص بطاقتك 
...النقدية، إبالغ فقدان البطاقة أو مواجهة مشكلة

وغيرها حسب طلبكم + انجليزي، فرنسي 
في هذا االيميل

منظمة نحن بجانبك
الجمعة-االثنين

10:00-19:00

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

...أو ثنائي الجنس وتحتاج إلى دعم

210 9949837
NCDP

الجمعة-االثنين
08:00-16:00

إذا كنت تعاني من إعاقة أو مرض مزمن وتحتاج 
..إلى دعم

2310 555266
عربي، كردي، فارسي، تركي، اوردو مركز الالجئين األزرق لشمال اليونانخط المعلومات العامة 

مفيدةهواتفأرقام 

رقم‘‘المهاجرين والالجئينندماجامركز‘‘:- 93موناستيريو

الدوام االثنين إلى: ساعات 14:0008:30الجمعةمن
(الحاجةفارسي حسب_كورماجي_سوراني)والعربيةيونانيةال: اللغات

:لالتصال
االجتماعية،شاملة لتيسيرنقطة خدمات : تنويه على الخدمات واإلعانات النوتوفيرالحصول فسيالدعم

القانونية، و للمهاجريناالجتماعي، واالستشارات .حاالتواإلوالالجئين،الدعم اإلداري

مراكز صحة& مشافي

االنترن على تخريطة

ساعة24جدول الطوارئ للمشافي المناوبة لمدة
الساعة من 8ًابتداءاً مشافي. صباحا عادة تناوب

مختلفة الختصاصات .مختلفة

باللغة اإلنجليزية للمشافي الجدول اليومي
:المناوبة

الجدول الشهري للمشافي المناوبة
العربيةاللغة•
باللغة الفارسية•
التركية• بالغة
ي األرديةبالغ•
السورانيةبالغ•

اتباع كيفية عن مفصلة احاالتمعلومات
:الصحيةالخدمات

اإلنجليزية باللغة

إرشادات مختصرة

الدوام 08:00 15:00-:ساعات
اليونانية: اللغات

مختص(X RAY)أشعة سينية: االختصاصات تغذية، نسائية، اختصاص تمريض/، قلبية،، صحة، ، ة
الرئةاألطفالطبطب العيون، طب ،.

2310509021& 2310509012**، 2310509020& 2310509053*: لالتصال
الطبية:تنويه موعد للحصول على الخدمات .من الضروري حجز

الرموز يلي للمطايقة بين ما النجوم في والتعليقاتتستخدم

15:0008:00-: الدوامساعات
اليونانية:اللغات

قلبية، أشعة سينية: االختصاصات طب (X RAY)نسائية، المجهري، األحياء تمريض، علم قابلة، ،
تغذية الرئة، إرشاد صحي، اختصاص طب أطفال، طب عام، طب طب العيون، .حمية& األسنان،

2310509020& 2310509053: لالتصال
موعد:تنويه .من الضروري حجز

يونانية دولي أضفجميع األرقام رقم تستخدم كنت إذا

سالونيكبلدية-1

62موناستيريو: المركز اليومي للمشردين-

20:0010:00-:الدوامساعات
اليونانية: اللغات

2310527938: لالتصال

الرابع 2019(مايوس)أيار–العدد

و- الثالث10اليكسندروبوليوس: للنساءدعممركز إسداء الطابق

الدوام طوال اليوم: ساعات
اليونانية: اللغات

2310528984SOS15900: لالتصال

للبلدية- الثالث55-53موناستيريو :العيادة التابعة Monastiriou. الطابق 53-55

للبلدية- ، تريانذريا4كارايسكاكي: العيادة التابعة



مجانيةالخدمات ال
السكنيةفي منطقة سالونيك

2019( مايوس)أيار –العدد الرابع
(ar) بواسطةحررت:

علىعلىللمزيد من المعلومات الرجاء التواصل المعلومات الُمقدمة قابلة للتغييرالمعلومات الُمقدمة قابلة للتغيير

هذا الُمنتج من
سالونيكفريق العمل المدني في 

أرقام الطوارئ المجانية

اإلسعاف اإلطفائية الشرطة

2019( مايوس)أيار –الرابعالعدد 

goo.gl/WTXSTn
والالجئينمعلومات مفيدة لطالبي اللجوء 

سالونيكفي مدينة 


