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ብቑዓት ዝኾኑ ዝተመዝገቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ቀዳምነት ዝወሃቦም 
መሰረታዊ ድሌታቶም ንምሽፋን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይወሃብ። ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከከም 
ምህላው ገንዘብን ቀጻሊ ብቕዓት ተጠቀምቲን ንውሱን ግዜ ይወሃብ።

መን ብቑዕ ምዃኑ ንምፍላጥ፡ UNHCR፡ ዕድመ፡ ጾታ፡ ስንክልና፡ ካልእ ዝተረኽበ 
ሓገዛት፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ትምህርቲ፡ ባህርያት ስራሕን ካልኦት ረቛሒታትን ዝኣመሰሉ 
ሓያሎ ረቛሒታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣውቶማቲክ ቀመር ሒሳብ ይጥቀም።

UNHCR Infoline/ቤት ጽሕፈታት ንናይ ገንዘብ ሓገዝ መደብ ኣይገብሩን ወይ ናይ 
ገምጋም ቃለ መሕትት ኣየካይዱን እዮም። ምስ ካሪታስ መሰረታዊ ድሌታት ገምጋም 
መደብ ክትገብር ኣለካ። ብቑዕ ኮይንካ እንተተረኺቡ፡ ብዛዕባ መጠን ገንዘብ፡ ቦታን 
ሓገዝካ ክትእክበሉ እትኽእል ናይ መወዳእታ ግዜን ዝሕብር ኤስኤምኤስ ክመጸካ እዩ። 
በጃኹም ቁጽሪ ተሌፎንኩም ምስ UNHCR ሓድሽ ሓበሬታ ክትህቡና ብትሕትና 
ንሓትት!

እቲ ሓገዝ ኣብ ፖስታ ቤት ንኽእከብ ምስ ዝቐርብ ኤስኤምኤስ ክመጸኩም እዩ። እቲ 
ኤስኤምኤስ ንመለለዪ ናይ ኢሪስ ካሜራ ክትጥቀሙ እንተድኣ ኣድልዩኩም 
ክሕብረኩምን ናይ ኢሪስ ካሜራ ዘለወን ፖስታ ቤት ኣቀማምጣ ክነግረኩምን እዩ። 
እቲ ናይ ፖስታ ቤት ቴለር ከመይ ጌርካ ነታ ካሜራ ከም እትጥቀመሉ መምርሒ 
ክህበካ እዩ። በጃኹም ነቲ ኢሪስ-ስካነር ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ኣዒንትኹም ኣቐምጥዎ 
(ናብ ካሜራ ንታሕቲ ኣይትጠምቱ) ኣዒንትኹም ድማ ኣግፊሕኩም ክፉታት ግበሩ። 
እቲ ቀንዲ ኣመልካቲ ካብ ፖስታ ቤት ገንዘብ ክቕበል ዝኽእል እንኮ ሰብ እዩ።

obml oq

ኣብ ፖስታ ቤት ጥረ ገንዘብ ኣብ ምእካብ ጸገም ኣለካ? ሕቶታት? 
ጥርዓናት? መደብ ምውጻእ ገምጋም? ኣብ ውሽጢ ጉዳይካ ኣማራጺ 

ኣካቢ ገንዘብ ምምዳብ የድልየካ? ካሪታስ መሰረታዊ ድሌታት ደውሉ።

ኣገዳሲ መተሓሳሰቢ፡ ኩሉ ምስ ናይ UNHCR ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝተኣሳሰር ሕቶታትን 
ጥርዓናትን ብመንገዲ መሰረታዊ ድሌታት ካሪታስ ክምዝገብ ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ 

ድማ ክንምልሶም ኣይንኽእልን ኢና። ነዚ መምርሒ ተኸቲልካ ሓገዝ ክትእክብ 
እንተዘይክኢልካ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ገንዘብ ምውጻእ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ውሽጢ 60 
መዓልታት ገንዘብ ክምለሰልካ እዩ። እቲ ምምላስ ገንዘብ ኣብ ፖስታ ቤት ምስ ዝህሉ 

ብኤስኤምኤስ ክትሕበሩ ኢኹም።

ናይ UNHCR ናይ ገንዘብ ሓገዝ
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ካሪታስ መሰረታዊ ድሌታት ኣብ መደብ ጥረ ገንዘብ መሰረት ዝገበረ ምትእትታዋት መሻርኽቲ UNHCR’ዩ።

ዓባይ ካይሮ እስክንድርያ ዳሚታ

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ

08፡30 - 15፡30

ሰኑይ - ቀዳም
(ብዘይካ ዓርቢ)

09፡00 - 15፡30

ሰንበት - ሓሙስ

09፡00 - 15፡30

011 0284 2637 011 5189 0999 012 7437 6908

🗓

🕐

30 ሲባዌህ ኤል-መስሪ 
ቅድስቲ ካብ ኣንዋር 

ኤል-ሞፍቲ፡ ብድሕሪ ሞሮር 
ኣዋል፡ ከተማ ናስር

26 ታላት ኖኣማን ስትሪት፡ 
ቤት ምኽሪ ንግዲ ግብጺ፡ 
ጣብያ ራምል፡ 3ይ ደርቢ

21/81፣ 1ይ ወረዳ፣ 1ይ 
ከባቢ፣ ጎኒ ኢንስቲትዩት 

ቱሪዝምን ሆቴላትን ኒው 
ዳሚታ

�

� 1 5 9 4 6

IRIS ስካነራት ዝጥቀሙ ፖስታ ቤታት
�ጥቅምቲ፡ ኤል-ሆሳሪ፡ ሰርቪስ ኮምፕሌክስ (ሞጋማ ኤል-ካዳማት)፡ 7ይ ኣውራጃ፡ ኤልሞታምየዝ፡ 6ይ 
ኣውራጃ፡ 3ይ ኣውራጃ፡ 1ይ ኣውራጃ-ዛይድ፡ ቀንዲ ጥቅምቲ
�ጊዛ፡ ኣርድ ኤል ለዋ፡ ካፍር ቱሕርሙስ፡ መዲነት ኤል ኣውቃፍ፡ ሓራም ማእከላይ፡ ኤል ማለካ፡ ሞሃንሰን፡ 
ጊዛ ቀዳማይ
�ማእከል ከተማ ካይሮ፡ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ካይሮ
�ደቡብ ካይሮ፡ ማዓዲ
�ምብራቕ ካይሮ፡ ዓይን ሻምስ፡ ዛህራ ዓይን ሻምስ፡ ስዉእ ዓብደል-ሞነይም ርያድ፡ ቁባ ምብራቕ፡ ሓድሽ 
ኖዛ፡ 8ይ ኣውራጃ፡ 10ይ ኣውራጃ፡ ፕሮጀክት ስዊዘርላንድ
�ካታመያ፡ መንበሪ ኣባይቲ መንእሰያት-ኦቦር፡ ከተማ ኦቦር፡ ዕዳጋ ኦቦር፡ 1ይ ሰፈራ፡ ማዲንቲ፡ ማሕበር 
ኦራቢ፡ 10 ሮሞዳን፡ 6ይ ከባቢ፡ 33 ከባቢ፡ 9ይ ከባቢ፡ 44 ከባቢ
�እስክንድርያ፡ ኤል-ማንዳራ፡ ኤል-ሞንታዛ፡ ማዲነት ፊሳል፡ እስክንድርያ ማይን፡ ኤል-ኖክራሺ፡ ኤል-ሳራይ
�ቦርግ ኤል ዓረብ፡ ኣጋሚ ቢታሽ፡ ኒው ቦርግ ኤል ዓረብ፡ ሃኖቬል፡ ቦርግ ኤል ዓረብ ኣረጊት፡ ነጻ ዞባ
�ዳሚታ፡ ኒው ዳሚታ፡ ፋካልቲ ንግዲ፡ ኒው ዳሚታ 2ይ፡ ኣባይቲ ሙባረክ
�ሜኖፍያ፡ ከተማ ኤል ሳዳት።
�ዳካሕልያ፡ ጋማሳ
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