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ብቁ ለሆኑ ስደተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች የቅድሚያ መሰረታዊ 
ፍላጎቶቻቸውን ለመሸፈን የገንዘብ ድጋፍ ይደረጋል። የገንዘብ ድጋፍ 
የሚቀርበው በገንዘብ መገኘት እና በቀጣይ የተጠቃሚዎች ብቁነት ላይ 
በመመስረት ለተወሰነ ጊዜ ነው።

ማን ብቁ እንደሆነ ለማወቅ UNHCR አውቶሜትድ የሒሳብ ቀመር ይጠቀማል 
ይህም እንደ ዕድሜ፣ ጾታ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ሌሎች የተቀበሉት ድጋፎች፣ 
መኖሪያ ቤት፣ ትምህርት፣ የሥራ ስምሪት ባህሪያት፣ እና ሌሎች ሁኔታዎችን 
ያገናዘበ ነው።

የዩኤንኤችአር ኢንፎላይን/ቢሮዎች የገንዘብ ርዳታ ለማግኘት ቀጠሮ አይይዙም 
ወይም የግምገማ ቃለ ምልልስ አያካሂዱም። ከካሪታስ መሰረታዊ ፍላጎቶች ጋር 
ግምገማን መርሐግብር ማስያዝ ያስፈልግዎታል። ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ እርዳታዎን 
የሚሰበስቡበት መጠን፣ ቦታ እና ቀነ ገደብ ለእርስዎ ለማሳወቅ ኤስኤምኤስ 
ይደርስዎታል። እባክዎን ስልክ ቁጥርዎን ከ UNHCR ጋር ያዘምኑ!

እርዳታው በፖስታ ቤት ለመሰብሰብ ሲገኝ ኤስኤምኤስ ይደርስዎታል። ኤስ ኤም 
ኤስ ለመታወቂያ አይሪስ ካሜራ መጠቀም እንዳለቦት ይነግርዎታል እና አይሪስ 
ካሜራ ያላቸውን ፖስታ ቤቶች ያሉበትን ቦታ ይነግርዎታል። የፖስታ ቤት 
አቅራቢው ካሜራውን እንዴት እንደሚጠቀሙ ይነግርዎታል። እባክዎን 
አይሪስ-ስካነር በአይንዎ ተመሳሳይ ደረጃ ላይ ያድርጉት (ካሜራውን ወደ ታች 
አይመልከቱ) እና አይኖችዎን በሰፊው ይክፈቱ። ዋናው አመልካች ገንዘቡን 
ከፖስታ ቤት መቀበል የሚችለው ብቸኛው ሰው ነው።
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በፖስታ ቤት ውስጥ ጥሬ ገንዘብ መሰብሰብ ላይ ችግሮች አሉዎት? ጥያቄዎች? 
ቅሬታዎች? ግምገማ በማቀድ ላይ? በጉዳይዎ ውስጥ አማራጭ ገንዘብ ሰብሳቢ 

መመደብ ይፈልጋሉ? የካሪታስ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ይደውሉ።

ጠቃሚ ማሳሰቢያ፡ ከዩኤንኤችአር የገንዘብ እርዳታ ጋር የተያያዙ ሁሉም ጥያቄዎች እና 
ቅሬታዎች በካሪታስ መሰረታዊ ፍላጎቶች መመዝገብ አለባቸው። ያለበለዚያ 

ልናነጋግራቸው አንችልም። ይህንን መመሪያ ቢከተሉም ዕርዳታ መሰብሰብ ካልቻሉ፣ 
የገንዘብ ማዘዣው ማብቂያ ጊዜ ካለፈ በኋላ ባሉት 60 ቀናት ውስጥ ክፍያ 

ይመለስልዎታል። ክፍያው በፖስታ ቤት ሲገኝ በኤስኤምኤስ ማሳወቂያ ይደርሰዎታል።
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ካሪታስ መሰረታዊ ፍላጎቶች በጥሬ ገንዘብ ላይ የተመሰረተ ጣልቃገብነት ፕሮግራም 
የዩኤንኤችአር አጋር ነው።

ታላቋ ካይሮ እስክንድርያ ዳሚዬታ

ሰኞ - አርብ

08፡30 - 15፡30

ሰኞ - ቅዳሜ
(ብዘይካ ዓርቢ)

09፡00 - 15፡30

እሑድ - ሐሙስ

09፡00 - 15፡30

011 0284 2637 011 5189 0999 012 7437 6908

🗓

🕐

30 ሲባዌህ ኤል-ማስሪ 
ሴንት ኦፍ አንዋር ኤል-ሞፊ 
ከሞሮር አዋል ጀርባ ናስር 

ከተማ

26 ጣላት ኖአማን ሴንት ፣ 
ግብፅ የንግድ ምክር ቤት ፣ 

ራም ጣቢያ ፣ 3 ኛ ፎቅ

21/81፣ 1ኛ ወረዳ፣ 1ኛ 
ሰፈር፣ ከቱሪዝም እና 

ሆቴሎች ኢንስቲትዩት ጎን፣ 
ኒው ዳሚታ

�

� 1 5 9 4 6

ፖስታ ቤቶች ከአይሪስ ስካነሮች ጋር
�ጥቅምት፡ ኤል-ሆሳሪ፣ የአገልግሎት ኮምፕሌክስ (ሞጋማ ኤል-ክዳማት)፣ 7ኛ ወረዳ ኤልሞታሚዝ፣ 6ኛ 
ወረዳ፣ 3ኛ ወረዳ፣ 1ኛ ወረዳ-ዛይድ፣ ዋና ጥቅምት
�ጂዛ፡ አርድ ኤል ሌዋ፣ ካፍር ቱርሙስ፣ ማዲኔት ኤል አውቃፍ፣ ሃራም ሴንትራል፣ ኤል ማሌካ፣ 
ሞሃንድስን፣ ጊዛ መጀመሪያ
�ዳውንታውን ካይሮ፡ የካይሮ ዋና ቢሮ
�ደቡብ ካይሮ፡ ማዲ
�ምስራቅ ካይሮ፡ አይን ሻምስ፡ ዛህራ አይን ሻምስ፡ ሰማዕቱ ዓብደል-ሞኒም ሪያድ፡ ቁባ ምስራቃዊ ኒው 
ኖዝሃ፡ 8ኛ ወረዳ 10ኛ ወረዳ የስዊስ ፕሮጀክት
�ከታምያ፡ የወጣቶች መኖሪያ-ኦቦር፣ ኦቦር ከተማ፣ ኦቦር ገበያ፣ 1ኛ ሰፈር፣ ማዲንቲ፣ ኦራቢ ማህበር፣ 
ረመዳን 10ኛ፣ 6ኛ ሰፈር፣ 33ኛ ሰፈር፣ 9ኛ ሰፈር፣ 44ኛ ሰፈር
�አሌክሳንድሪያ፡ ኤል-ማንዳራ፣ ኤል-ሞንታዛህ፣ ማዲኔት ፊሳል፣ አሌክሳንድሪያ ሜይን፣ ኤል-ኖክራሺ፣ 
ኤል-ሳራይ
�ቦርግ ኤል አረብ፡ አጋሚ ቢታሽ፣ ኒው ቦርግ ኤል አረብ፣ ሀኖቬል፣ ቦርግ ኤል አረብ አሮጌ፣ ነፃ ዞን
�ዳሚታ፡ ኒው ዳሚታ፣ የንግድ ፋኩልቲ፣ አዲስ ዳሚታ 2ኛ፣ ሙባረክ መኖሪያ ቤት
�ሜኖፊያ፡ ኤል ሳዳት ከተማ
�ዳካህሊያ፡ ጋማሳ
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