
ኣብ ዓባይ ኻይሮ ን ኣላይ ዘይበሎ
ምን ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈ
ለዩ ህጻውንቲ(ቆልዑ) ዝወሃብ ኣገልግ

ሎታት



መሻርክቲ ኣገልግሎት ቁጽሪ ቴሌፎን ኣድራሻ/ኢሜል ናይ ስራሕ 
ሰዓታት

ጥዕና

ክንክን ሕክምና

01129884420 - 0238897129 ጥቅምቲ 6, ብሎክ 8,/48 ወረዳ 
ካልኣይ ቅርበት

0223867367
0223867366

ናሰር ሲቲ፣ 15. መሓመድ ዮሰፍ ሙሳ 
ኦፍ ሙስጠፋ ኤል ናሓስ ኣል መንጠቃ 

ኣል ኦላ

ቆጾሮ ንምሓዝ 
ይደውሉ።

ሓለዋ ጥዕና
ናይ ህጹጽ ኩነታት : 01280770146 24/7ኣእምራዊን ማሕበራዊን 

ድጋፍ 

ሓለዋ ጥዕና

ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ስድራ ቤትንን 
ዓቤትን: 01033316655

01033316644
01033316677

ን ኣላይ ዘይበሎምን
ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን 

ህጻናትን መንአሰይን ኣብ
 መሃንዲሰን-20, ደማሻክ ጎደና 

ማአከል ናኢሞ ዝበሃል ቦታ
 

ንኣላይ ዘለዎም ህጻናት ኣብ ማአከል 
ከተማ 38, ዳውንታውን , 26 ሓምለ 

ስትሪት (መሓጣ ኤሳፍ)
info@stars-egypt.org

ካብ ሰዓት 9 ናይ 
ንጎሆ ከሳብ ናይ 
ምሸት ሰዓት 5 
ካብ ሰኒ ክሳብ 

ሓሙስ።

ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ኣላይ ዘይበሎምን
 ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን ህጻናትን 

መንአሰይን
01033348659

ትግርኛ፣ ዓረበኛ አና ኢንግሊሽ
01064400281 

ሶማልያ፣ ኦርሞ፣ ኣምሓረኛ፣ ዓረበኛ
0227736347 አና ኢንግሊሽ

ጾታዊ ጥቅዓት ብዝምልከት 
ናይ ህጹጽ ኩነታት ሓለዋ 

ጥዕና

ናይ ህጹጽ ኩነታት : 01117083502  
(ምሽጢሩ ዝተሓለወ)

ጎደና 161 ቁጽሪ 2 ማዲ

ሰንበት፣ ሰኒ፣ 
ሮብዕ፣ ሓሙስ 

ካብ ሰዓት 9 ናይ 
ንጎሆ ክሳብ ናይ 
ምሸት ሰዓት 6.ሓልዋ ጥዕና 

ጥንሲ ቆጾሮ : 01012159162 - 01111483267

ሓፈሻዊ ጥዕና 
ናይ ስርዓተ ምርባሕ ጥዕና

ናስር ክሊኒክ: 01211970028
ን ናይ ህጹጽ ኩነታት ጾታዊ ጥቅዓት: 

01211970013

ኪሎ 4, 5 ጎደና ዳ ኢል ሃቅ ኣል ጣባ፣ 
ሙስጠፋ ኢል ናሒስ 

ናስር ሲቲ
ካብ ሰዓት 9 ናይ 
ንጎሆ ከሳብ ናይ 
ምሸት ሰዓት 4 
ካብ ሰኒ ክሳብ 

ሓሙስቲቪ- ኤችኣይቪ/ኤድስ
ዘኣምላክ ክሊኒክ: 01203339126

ን ናይ ህጹጽ ኩነታት ጾታዊ ጥቅዓት: 
01282112011 - 01064262277

5ሚካኤል ሎትፍ-ኣላህ፣ ኦል ሴንትስ 
ካቴድራል ዘኣምላክ

ስነ ኣእምራዊን ማሕበራዊን 
ድጋፍ  ሓገዝ መስመር: 01100782000

መወከሲ ኢ - መይል:
intake@pstic-egypt.org 

ፕላስቲክ ናይ ፈስቡክ ገጽ: 
RefugeesTogether

24/7ክንክን ኣእምሮኣዊ ጥዕና
(ቈጸራታት) 01127777005

ክንክን ኣእምሮኣዊ ጥዕና
(ህጹጽ ኵነታት) 01100604002

ስነ ኣእምራዊን ማሕበራዊን 
ድጋፍ

ካይሮ: 01028859666 - 01028859777  
01120486354

ሕንጻ ቁጽሪ 5156 ዳር ኤል ሓሰን
ጎደና ኦርፋነጅ ኣል ማኣርግ ኤል ባሳቲን

ካብ ሰንበት ከሳብ 
ሓሙስ ካብ ሰዓት 
9 ናይ ንጎሆ ክሳብ 

5 ናይ ምሸት
ኣሌክስ: 01144470800 - 01146077273

ናይ ህጹጽ ኩነታት: 01028062178

ሞያታት መናባብሮ

ሞያታት መናባብሮ መስመር ጥርዓንን ግብረ መልስን: 
01015933433

ያሲን ህንጻ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ 
ሽሮክ

ህንጻ 15 ኢዘልዲን መሓመድ 
ብሎክ1329 ካይሮ 

ሞሃንደሰን ህንጻ ቁጽር6

ካብ ሰንበት ከሳብ 
ሓሙስ ካብ ሰዓት 
9 ናይ ንጎሆ ክሳብ 

5 ናይ ምሸት

✉

✉

ካሪተስ 
አጅብት

ስታርስ

ሴቭ ዘ ችርድረን 
(ምድሓን ህጻውንቲ)

ሜድስንስ ሳንስ  
ፍሮንታይል

(ሓኪም ብዘይ ዶብ)

ረፊጂ 
አጅብት

ፒስቲክ

ኬር

ሴቭ ዘ ችርድረን 
(ምድሓን ህጻውንቲ)



መሻርክቲ ኣገልግሎት ቁጽሪ ቴሌፎን ኣድራሻ/ኢሜል ናይ ስራሕ 
ሰዓታት

ትምህርቲ

ትምህርቲ

ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ስድራ ቤትንን 
ዓቤትን: 01033316655, 01033316644, 

01033316677
ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ኣላይ ዘይበሎምን
 ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን ህጻናትን 
መንአሰይን: 01033348659 (ትግርኛ፣ ዓረበኛ 
አና ኢንግሊሽ) 01064400281 አና (ሶማልያ፣ 

ኦሮሞ፣ ኣማረኛ አና ኢንግሊሽ )
02 2773 6347

 
ን ኣላይ ዘይበሎምን

 ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን 
ህጻናትን መንአሰይን ኣብ

 መሃንዲሰን-20, ደማሻክ ጎደና 
ማአከል ናኢሞ ዝበሃል ቦታ

ንኣላይ ዘለዎም ህጻናት ኣብ ማአከል 
ከተማ: 38, ዳውንታውን , 26 ሓምለ 

ስትሪት (መሓጣ ኤሳፍ)
info@stars-egypt.org

ካብ ሰዓት 9 ናይ 
ንጎሆ ከሳብ ናይ 

ምሸት ሰዓት 5 ካብ 
ሰኒ ክሳብ ሓሙስ።

ትምህርቲ

01010061755 ማህዲ ህንጻ 33 ጎደና 106 ኣብ 
ሃዳይክ ኣልማዲ ሜትሮ አስተሽን 

ቀጺሉ ዝርከብ
(አቲ ቤት ጽሕፈት ቆጾሮ ን ዘለዎም 

ጥራይ አዩ ዝክፈት)
ናይ ሲኣርኤስ ፌስቡክ ፔጅ ድማ: 
CatholicReliefServicesEgypt

ካብ ሰንበት ክሳብ 
ሓሙስ ካብ ንጎሆ 
ሰዓት 8፡30 ክሳብ 
3፡30 ድሕሪ ፋዱስ 

አዩ ዝክፈት።
ጥርዓን: 01000564747

ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን አና ዋሳፕ: 
01285003114

ተወሳኪ ናይ ትምህርቲ 
ድጋፍ

ኣብ ናስር ከተማ 3 ማአኸላት: 01032626224 ካብ ሰንበት ክሳብ 
ሓሙስ ካብ ንጎሆ 
ሰዓት 9፡00 ክሳብ 
5 ናይ ምሸት አዩ 

ዝክፈት።

ሃራም: 01013529993

6 ጥቅምቲ: 01022323131

ኣታኣላልያ ኬዝ
ኣታኣላልያ ኬዝ

0227961771 / 0227964441 / 
0227949203

ጋርደን ሲቲ 8 ድሕሪ ፎር ሲዝን 
ሆቴል፣ ድሕሪት ኻስር ኤል ናይል 

ፖሊስ ጣብያ

ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ 
ካብ ንጎሆ ሰዓት 8 
ክሳብ ሰዓት 3፡30 

ድሕሪ ፋዱስ

መማረጺ ክንክን

ናይ ገንዘብ (ሰልዲ) ድጋፍ 
ንኣላይ ዘይበሎምን

ካብ ወለዶም/ኣላይቶም 
ዝተፈለዩን ህጻውንቲ

ኣታኣላልያ ኬዝ መስመር ጥርዓንን ግብረ መልስን: 
01015933433

ያሲን ህንጻ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ 
ሽሮክ

ህንጻ 15 ኢዘልዲን መሓመድ 
ብሎክ1329 ካይሮ

ሞሃንደሰን ህንጻ ቁጽር6

ካብ ሰንበት ክሳብ 
ሓሙስ ካብ ንጎሆ 
ሰዓት 9፡00 ክሳብ 
5 ናይ ምሸት አዩ 

ዝክፈት።

ኣታኣላልያ ኬዝ

ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ስድራ ቤትንን 
ዓቤትን: 01033316655, 01033316644, 

01033316677
ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ኣላይ ዘይበሎምን
 ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን ህጻናትን 
መንአሰይን: 01033348659 (ትግርኛ፣ ዓረበኛ 
አና ኢንግሊሽ) 01064400281 አና (ሶማልያ፣ 

ኦሮሞ፣ ኣማረኛ አና ኢንግሊሽ )
02 2773 6347

ን ኣላይ ዘይበሎምን
ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን 

ህጻናትን መንአሰይን ኣብ
 መሃንዲሰን-20, ደማሻክ ጎደና 

ማአከል ናኢሞ ዝበሃል ቦታ
 

ንኣላይ ዘለዎም ህጻናት ኣብ ማአከል 
ከተማ 38, ዳውንታውን , 26 ሓምለ 

ስትሪት (መሓጣ ኤሳፍ)
info@stars-egypt.org

ካብ ሰዓት 9 ናይ 
ንጎሆ ከሳብ ናይ 

ምሸት ሰዓት 5 ካብ 
ሰኒ ክሳብ ሓሙስ።

ኣታኣላልያ ኬዝ

01028859666 / 01028859777 / 
01120486354

ኣሌክስ: 01144470800 / 01146077273
ናይ ህጹጽ ኩነታት: 01028062178

ሕንጻ ቁጽሪ 5156 ዳር ኤል ሓሰን
ጎደና ኦርፋነጅ ኣል ማኣርግ ኤል ባሳቲን

ካብ ሰንበት ከሳብ 
ሓሙስ ካብ ሰዓት 

9 ናይ ንጎሆ ክሳብ 5 
ናይ ምሸት

ኣታኣላልያ ኬዝ

ኣብ ናስር ከተማ 3 ማአኸላት: 01032626224 ካብ ሰንበት ክሳብ 
ሓሙስ ካብ ንጎሆ 
ሰዓት 9፡00 ክሳብ 
5 ናይ ምሸት አዩ 

ዝክፈት።

ሃራም: 01013529993

6 ጥቅምቲ: 01022323131

ቲዲቸ

✉

✉

ኬር

ካሪተስ 
አጅብት

ስታርስ

ሴቭ ዘ ችርድረን 
(ምድሓን ህጻውንቲ)

ቲዲቸ

ስታርስ

ሲኣርሲ



መሻርክቲ ኣገልግሎት ቁጽሪ ቴሌፎን ኣድራሻ/ኢሜል ናይ ስራሕ 
ሰዓታት

ኣታኣላልያ ኬዝ

ኣታኣላልያ ኬዝ

ሓገዝ መስመር 24/7: 01100782000 መወከሲ ኢ - መይል:  
intake@pstic-egypt.org

ፕላስቲክ ናይ ፈስቡክ ገጽ: 
RefugeesTogether

24 / 701127777005

01100604002

ገዛ ን ገዛ ዝግበር ናይ ውሕስነት ድጋፍ

ገዛ ን ገዛ ዝግበር ናይ 
ውሕስነት ድጋፍ

ካይሮ: 01028859666 - 01028859777  
01120486354

ሕንጻ ቁጽሪ 5156 ዳር ኤል ሓሰን
ጎደና ኦርፋነጅ ኣል ማኣርግ ኤል ባሳቲን

ካብ ሰንበት ከሳብ 
ሓሙስ ካብ ሰዓት 
9 ናይ ንጎሆ ክሳብ 

5 ናይ ምሸት

ገዛ ን ገዛ ዝግበር ናይ 
ውሕስነት ድጋፍ

ሓገዝ መስመር 24/7: 01100782000  
መወከሲ ኢ - መይል: 

intake@pstic-egypt.org

ፕላስቲክ ናይ ፈስቡክ ገጽ: 
RefugeesTogether

24 / 701127777005

01100604002

ሕጊ
ስቪላዊ ሰነዳት ምዝገባ 

ናይ ክብሪ መዝገብ፣ ናይ 
ፍትሕን፣  

ካልኦት ናይ ሕጊ ብዝምልከት 
ዘጠቃለለ

01154526171 ማዲ

ካብ ቀዳም ክሳብ 
ሓሙስ ካብ ንጎሆ 
ሰዓት 10 ክሳብ 

ናይ ምሸት ሰዓት 6

ሕጊ

ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ስድራ ቤትንን 
ዓቤትን: 01033316655, 01033316644, 

01033316677
ናይ ህጹጽ ኩነታት ቴልፎን ን ኣላይ ዘይበሎምን
 ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን ህጻናትን 
መንአሰይን: 01033348659 (ትግርኛ፣ ዓረበኛ 
አና ኢንግሊሽ) 01064400281 አና (ሶማልያ፣ 

ኦሮሞ፣ ኣማረኛ አና ኢንግሊሽ )
02 2773 6347

ኣላይ ዘይበሎምን
 ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩን 

ህጻናትን መንአሰይን 
ማሃንዲሰን 20, ጎደና ደማሳክ ማአከል 

ናኢሞንኣላይ ዘለዎም ህጻናት ኣብ ማአከል 
ከተማ 38, ዳውንታውን , 26 ሓምለ 

ስትሪት (መሓጣ ኤሳፍ)
info@stars-egypt.org

ካብ ሰዓት 9 ናይ 
ንጎሆ ከሳብ ናይ 
ምሸት ሰዓት 5 
ካብ ሰኒ ክሳብ 

ሓሙስ።

ናይ ቆልዑ ውሕስነት መደብ ድጋፍ ሰለ ዝገበርኩምልና የቕንየልና።

ኣላይ ዘይበሎም ካብ ወለዶም/ኣላይቶም ዝተፈለዩ ህጻናት 
0227390400
arecacp@unhcr.org
ካብ ሰንበት ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንጎሆ ክሳብ ሰዓት 
3 ድሕሪ ፋዱስ።

📱

✉

🕘

✉

✉

✉

ኣውሮፓ ሕብረት

ፒስቲክ

ፒስቲክ

ኬር

ስታርስ

ዩናይትድ ለውየርስ
(ውዱባት ጠበቃትት)


