
الخدمات المقدمة لألطفال
غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم



الصحة

التعليم

ساعات العمل عنوان/ بريد اليكتروني تليفون الخدمة الشريك

كاريتاس

أكتوبر: بلوك ٤٨/٨، الحي الثامن،
المنطقة الثانية

مدينة نصر: ١٥ محمد يوسف موسى،
متفرع من مصطفى النحاس،

المنطقة األولى

٠١١٢٩٨٨٤٤٢٠
٠٢٣٨٨٩٧١٢٩

٠٢٢٣٨٦٧٣٦٧
٠٢٢٣٨٦٧٣٦٦

الرعاية الطبية
يرجى االتصال
لتحديد موعد

هيئة انقاذ الطفولة

المعادى
أرض اللواء
مدينة نصر

متاح ٢٤ ساعة
الرعاية الصحية الطارئة

٠١٢٨٠٧٧٠١٤٦

الرعاية الصحية

الدعم النفسي االجتماعي

ساينت أندروز
لخدمات الالجئين

لألطفال والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم:  ٢٠ شارع 

دمشق، المهندسين
لألطفال الغير مصحوبين: ٣٨ شارع 

٢٦ يوليو، وسط البلد - االسعاف
info@stars-egypt.org

االثنين - الخميس
٩ صباحا - ٥ مساءا

الخط الساخن لألطفال 
والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم
٠١٠٣٣٣٤٨٦٥٩ (عربى، 
انجليزي، تجريني) و 
٠١٠٦٤٤٠٠٢٨١ (عربى، 
انجليزي، صومالى، 

أمهرى، أورومو)
٠٢٢٧٧٣٦٣٤٧

الخط الساخن للراشدين
والعائالت

٠١٠٣٣٣١٦٦٥٥ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٤٤ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٧٧ 

الرعاية الصحية

أطباء بال حدود
عمارة ٢، شارع ١٦١، المعادي

األحد - االثنين
األربعاء - الخميس
٩ صباحًا - ٦ مساءًا

خط الطوارئ: 
٠١١١٧٠٨٣٥٠٢
(خط آمن)

للمواعيد:
 ٠١٠١٢١٥٩١٦٢
٠١١١١٤٨٣٢٦٧ 

الرعاية الصحية (حاالت 
العنف القائم على النوع - 

الطوارئ)

الرعاية الصحية
(حاالت الحمل)

هيئة كير

 قطعة ٨، مبنى س ٦٤، الشطر العاشر،
زهراء المعادي، أمام كارفور المعادي

األحد - الخميس
٩ صباحًا - ٥ مساءًا

القاهرة: ٠١٠٢٨٨٥٩٦٦٦ 
٠١٠٢٨٨٥٩٧٧٧ 
٠١١٢٠٤٨٦٣٥٤ 

االسكندرية: ٠١١٤٤٤٧٠٨٠٠ 
٠١١٤٦٠٧٧٢٧٣

للطوارئ:
٠١٠٢٨٠٦٢١٧٨ 

الدعم النفسي للناجين 
من العنف القائم على 

أساس النوع  اإلجتماعي

بستيك

Referral Email:
intake@pstic-egypt.org

RefugeesTogether
متاح ٢٤ ساعة

خط المساعدة
٠١١٠٠٧٨٢٠٠٠

٠١١٢٧٧٧٧٠٠٥

٠١١٠٠٦٠٤٠٠٢

الدعم النفسي االجتماعي

رعاية الصحة العقلية 
(للطوارئ)

رعاية الصحة العقلية 
(للمواعيد)

مصر
الملجأ

 ٥ ميشيل لطف الله، خلف
الماريوت، الزمالك

االثنين - الخميس
٩ صباحا - ٤ مساءا

 عيادة
٠١٢١١٩٧٠٠٢٨

لحاالت طوارئ العنف القائم 
على الجنس والنوع: 

٠١٢١١٩٧٠٠١٣

عيادة الزمالك
٠١٢٠٣٣٣٩١٢٦

لحاالت طوارئ العنف القائم 
على الجنس والنوع: 

٠١٢٨٢١١٢٠١١ أو ٠١٠٦٤٢٦٢٢

حاالت السل
و فيروس نقص المناعة 

البشرية 

الصحة العامة - الصحة 
اإلنجابية

CatholicReliefServicesEgypt

٣٣ شارع ١٠٦، حدائق المعادي
األحد - الخميس(محطة مترو حدائق المعادي)

٨:٣٠ صباحًا - ٣:٣٠ مساءًا

٠١٠١٠٠٦١٧٥٥

٠١٠٠٠٥٦٤٧٤٧

٠١٢٨٥٠٠٣١١٤

هيئة اإلغاثة
الكاثوليكية

التعليم



التعليم

إدارة الحاالت
إدارة الحاالت

الرعاية البديلة

المساعدات النقدية
لألطفال غير المصحوبين 

٠٢٢٧٩٦١٧٧١
٠٢٢٧٩٦٤٤٤١
٠٢٢٧٩٤٩٢٠٣

األثنين - الجمعة
٨:٠٠ صباحا - ٣:٣٠ مساءًا

٨ شارع عبد اللطيف بلطية،
خلف فندق فور سيزونز،

بجوار قسم شرطة قصر النيل،
جاردن سيتي كاريتاس

األحد - الخميس٠١٠١٥٩٣٣٤٣٣إدارة الحاالت
٩ صباحًا - ٥ مساءًا المعادى - أرض اللواء - مدينة نصر

هيئة انقاذ الطفولة

إدارة الحاالت

لألطفال والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم:  ٢٠ شارع 

دمشق، المهندسين
لألطفال الغير مصحوبين: ٣٨ شارع 

٢٦ يوليو، وسط البلد - االسعاف
info@stars-egypt.org

االثنين - الخميس
٩ صباحا - ٥ مساءا

الخط الساخن للراشدين
والعائالت

٠١٠٣٣٣١٦٦٥٥ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٤٤ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٧٧ 

الخط الساخن لألطفال 
والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم
٠١٠٣٣٣٤٨٦٥٩ (عربى، 
انجليزي، تجريني) و 
٠١٠٦٤٤٠٠٢٨١ (عربى، 
انجليزي، صومالى، 

أمهرى، أورومو)
٠٢٢٧٧٣٦٣٤٧

ساينت أندروز
لخدمات الالجئين

إدارة الحاالت

خط المساعدة
(طوال االسبوع)

٠١١٠٠٧٨٢٠٠٠ 
٠١١٢٧٧٧٧٠٠٥

٠١١٠٠٦٠٤٠٠٢

متاح ٢٤ ساعة

Referral Email:
intake@pstic-egypt.org

RefugeesTogether
بستيك

مجموعات
التقوية

الدراسية

 ثالث مراكز بمدينة نصر
٠١٠٣٢٦٢٦٢٢٤ 

الهرم
٠١٠١٣٥٢٩٩٩٣ 

أكتوبر
٠١٠٢٢٣٢٣١٣١

األحد - الخميس
٩ صباحًا - ٥ مساءًا تير دي زوم

إدارة الحاالت

 ثالث مراكز بمدينة نصر: 
٠١٠٣٢٦٢٦٢٢٤

الهرم
٠١٠١٣٥٢٩٩٩٣ 

أكتوبر
٠١٠٢٢٣٢٣١٣١ 

األحد - الخميس
٩ صباحًا - ٥ مساءًا تير دي زوم

ساعات العمل عنوان/ بريد اليكتروني تليفون الخدمة الشريك

ساينت أندروز
لخدمات الالجئين

لألطفال والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم:  ٢٠ شارع 

دمشق، المهندسين
لألطفال الغير مصحوبين: ٣٨ شارع 

٢٦ يوليو، وسط البلد - االسعاف
info@stars-egypt.org

االثنين - الخميس
٩ صباحا - ٥ مساءا

الخط الساخن للراشدين
والعائالت

٠١٠٣٣٣١٦٦٥٥ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٤٤ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٧٧ 

التعليم
الخط الساخن لألطفال 

والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم
٠١٠٣٣٣٤٨٦٥٩ (عربى، 
انجليزي، تجريني) و 
٠١٠٦٤٤٠٠٢٨١ (عربى، 
انجليزي، صومالى، 

أمهرى، أورومو)
٠٢٢٧٧٣٦٣٤٧



توفير سكن مؤقت

الخدمات القانونية

سبل دعم المعيشة

٠١٢٠٤٢٣٦٣٧٠ - ٠١٢٠٤٢٣٦٣٥٦ - ٠١٢٠٤٢٣٦٩١٢ - ٠١٢٠٤٢٣٦٧٠٤

األحد - الخميس: ٨:٠٠ ص - ٣:٣٠ م
arecareg@unhcr.org

األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

ساعات العمل عنوان/ بريد اليكتروني تليفون الخدمة الشريك

المحامون المتحدون

هيئة كير

 قطعة ٨، مبنى س ٦٤، الشطر العاشر،
زهراء المعادي، أمام كارفور المعادي

األحد - الخميس
٩ صباحًا - ٥ مساءًا

القاهرة: ٠١٠٢٨٨٥٩٦٦٦ 
٠١٠٢٨٨٥٩٧٧٧ 
٠١١٢٠٤٨٦٣٥٤ 

االسكندرية: ٠١١٤٤٤٧٠٨٠٠ 
٠١١٤٦٠٧٧٢٧٣

للطوارئ:
٠١٠٢٨٠٦٢١٧٨ 

توفير سكن مؤقت

توفير سكن مؤقت

خط المساعدة
(طوال االسبوع)

٠١١٠٠٧٨٢٠٠٠ 
٠١١٢٧٧٧٧٠٠٥

٠١١٠٠٦٠٤٠٠٢

متاح ٢٤ ساعة

Referral Email:
intake@pstic-egypt.org

RefugeesTogether
بستيك

األحد - الخميس٠١٠١٥٩٣٣٤٣٣سبل دعم المعيشة
٩ صباحًا - ٥ مساءًا المعادى - أرض اللواء - مدينة نصر

هيئة انقاذ الطفولة

لألطفال والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم:  ٢٠ شارع 

دمشق، المهندسين
لألطفال الغير مصحوبين: ٣٨ شارع 

٢٦ يوليو، وسط البلد - االسعاف
info@stars-egypt.org

االثنين - الخميس
٩ صباحا - ٥ مساءا

الخط الساخن للراشدين
والعائالت

٠١٠٣٣٣١٦٦٥٥ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٤٤ 
٠١٠٣٣٣١٦٦٧٧ 

الخط الساخن لألطفال 
والشباب الغير مصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم
٠١٠٣٣٣٤٨٦٥٩ (عربى، 
انجليزي، تجريني) و 
٠١٠٦٤٤٠٠٢٨١ (عربى، 
انجليزي، صومالى، 

أمهرى، أورومو)
٠٢٢٧٧٣٦٣٤٧

ساينت أندروز
لخدمات الالجئين

المساعدة القانونية

إستخراج الوثائق المدنية
(بما فيها تسجيل المولود

وحاالت الطالق)
والوثائق القانونية األخرى

عقار ١١٤ ،الدور الثالث،٠١١٥٤٥٢٦١٧١
شقة ٨ ،شارع ١٠٥، حدائق المعادي

السبت - الخميس
١٠ صباحًا - ٦ مساءًا

شكــــــرًا لجميــــــع الــــــدول والمنظمــــــات على مساهماتهــــــم السخيــــــة
Germany RDPP NA


