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اتصل بخط المعلومات 
الخاص بالمفوضية: 

٠٢٢٧٣٩٠٤٠٠

المؤهلين  المسجلين  اللجوء  وطالبي  لالجئين  النقدية  المساعدة  ُتَقدم 
لتلقي المساعدة وذلك لتغطية احتياجاتهم األساسية ذات األولوية. يتم 
تقديم المساعدة النقدية لفترة محدودة حسب توافر التمويل واستمرار 

أحقية المستفيدين.

لتحديد من هو مؤهل، تستخدم المفوضية معادلة رياضية آلية تأخذ في 
واإلعاقة  االجتماعي  والنوع  العمر  مثل  مجتمعة  عوامل  عدة  االعتبار 
من  التوظيف،  وحالة  والتعليم  واإلسكان  المتلقاة  األخرى  والمساعدات 

بين عوامل أخرى.

لمقابالت  مواعيد  بتحديد  المفوضية  مكاتب  المعلومات/  خط  يقوم  ال 
التقييم وال يقوم بإجراء هذه المقابالت للمساعدة النقدية. لتحديد موعد 
لإلحتياجات  كاريتاس  مع  للتواصل  تحتاج  التقييم،  مقابلة  إلجراء 
األساسية. إذا َثُبت أنك مؤهًال، فستتلقى رسالة نصية إلعالمك بالمبلغ 
تحديث  من  التأكد  يرجى  المساعدة.  الستالم  النهائي  والموعد  والموقع 

رقم هاتفك لدى المفوضية! 

ستتلقى رسالة نصية قصيرة عندما تكون المساعدة متاحة لالستالم في 
مكتب البريد. ستخبرك الرسائل إذا كنت بحاجة إلى استخدام ماسح قزحية 
تحتوي على  التي  البريد  بمواقع مكاتب  الهوية، وستخبرك  لتحديد  العين 
ماسح قزحية العين. سيرشدك موظف مكتب البريد إلى كيفية استخدام 
الماسح. يرجى وضع ماسح قزحية العين على نفس مستوى عينيك (ال 
المسح.  أثناء  مفتوحتين  عينيك  وإبقاء  الماسح)  تجاه  أسفل  إلى  تنظر 
استالم  يمكنه  الذي  الوحيد  الشخص  هو  الرئيسي  الطلب  مقدم 

المساعدة من مكتب البريد.

هل تواجه مشاكل في تحصيل المساعدة بمكتب البريد؟ أسئلة؟ شكاوى؟ تحديد موعد لمقابلة 
التقييم؟ هل تحتاج لتفويض مستلم بديل في نفس ملفك الستالم المساعدة نيابًة عنك؟ اتصل 

بكاريتاس لإلحتياجات األساسية.

مالحظة هامة: يجب تسجيل جميع االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمساعدة النقدية 
للمفوضية من خالل كاريتاس لالحتياجات األساسية وإال فلن نتمكن من حل مشكلتك. 
إذا لم تتمكن من تحصيل المساعدة بالرغم من اتباع هذه اإلرشادات، فسيتم تعويضك 
خالل ٦٠ يوًما بعد إنتهاء موعد المساعدة النقدية. سيتم إخطارك عبر الرسائل النصية 

عندما يكون المبلغ متاًحا في مكتب البريد.

المساعدات النقدية
 المقدمة من المفوضية
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كاريتاس لالحتياجات األساسية هي الجهة الشريكة المفوضية في برنامج التدخالت القائمة على النقد.

دمياط ا�سكندرية القاهرة الكبرى
من اإلثنين إلى الجمعة
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االثنين الى السبت
(ماعدا الجمعة)
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٣٠ شارع سيبويه 
المصري، منفرع من أنور 
المفتي خلف مرور أول، 

مدينة نصر

 ٢٦  شارع طلعت نعمان، 
الغرفة التجارية، محطة 

الرمل، الدور الثالث

مبنى ٢١/٨١ بجوار معهد 
السياحة والفنادق، الحي 

األول، مجاورة أولى، 
دمياط الجديدة

مكاتب البريد التي تعمل بأجهزة ماسح قزحية العين
�أكتوبر: الحصري، مجمع الخدمات، الحي السابع، المتميز، الحي السادس، الحي الثالث، 

الحي األول زايد، مكتب أكتوبر الرئيسي
�الجيزة: أرض اللواء، كفر طهرمس، مدينة األوقاف، مكتب بريد الهرم الرئيسي، الملكة، 

المهندسين، الجيزة أول
�وسط القاهرة: مكتب بريد القاهرة الرئيسي

�جنوب القاهرة: المعادي
�شرق القاهرة: عين شمس، زهراء عين شمس، الشهيد عبد المنعم رياض، قبة 

شرق، النزهة الجديدة، الحي الثامن، الحي العاشر، المشروع السويسري
�القطامية: إسكان الشباب العبور، مدينة العبور، سوق العبور، التجمع األول، مدينتي، 

جمعية عرابي، العاشر من رمضان، المجاورة السادسة، المجاورة ٣٣، المجاورة التاسعة، 
المجاورة ٤٤.

�اإلسكندرية: المندرة، المنتزة، مدينة فيصل، اإلسكندرية الرئيسي، النقراشي، السراي
�برج العرب: عجمى بيتاش، برج العرب الجديدة، هانوفيل، برج العرب القديمة، المنطقة 

الحرة
�دمياط: دمياط الجديدة، كلية التجارة، دمياط الجديدة ثاٍن، إسكان مبارك

�المنوفية: مدينة السادات
�الدقهلية: جمصة
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