
 

  ۲۰۲۱ -یونان در  متحد ملل سازمان هایپروژه شرکای تماس شماره

 

 ( کاربردی های ایمیل /خدمات تلفن شماره /راهنما خطوط)  رای ذینفعانب تماس جزئیات مکان پروژه عنوان شریک  

 

 

 کاتولیک خدمات
  لیفیر 

 (CRS) 

  مالی های کمک برنامه
آتیکا،  در  منظوره چند

 و مرکزی یونان

  و ها سایت - یز پلوپون 

 شهری  اسکان

 

 

ز ، یآتیکا ، پلوپون منطقه

 مرکزی یونان

 GCA: 210 330 0170 راهنما خط 

 (پیاماز طریق  فقط)  زبان

 4441 451 694:  عربی

 6099 071 694:  فارسی، دری، پشتو

 3469 779 690:  فرانسوی

 2761 954 690:  اردو، پنجابی، هندی

 3468 779 690:   کردی، ترکی، انگلیسی                                          

 

  بین فدراسیون
 صلیب المللی

  جمعیت و سرخ
 احمر  هالل های

 (IFRC) 

  مالی های کمک برنامه
 یونان در  منظوره چند

  تسالی و شمالی، اپیروس

  اسکان و ها سایت -

 شهری

 

 

مقدونیه، )  شمالی یونان

 (تسالی و اپیروس

 (شمالی یونان)  راهنما میزهای          

 : ها سایت 

 6946917371: عربی، کردی 

 6944423676: دری، فارسی 

 6947831645: انگلیسی، فرانسوی 

 : شهری 

 6944424334: عربی، کردی، انگلیسی، فرانسوی 

 6986827583: فارسی، ترکی، انگلیسی، یونانی 

 6970813724: اردو 

  

 

 

 

  نو سولیداریتی

 اسکان برنامه اختتامیه

ESTIA II برای  

 یونان در  پناهجویان

 

 

  در  آبی پناهندگان مرکز  
 تسالونیکی 

 

 

 

 آتن، تسالونیکی 

 : سرویس تلفن شماره

2310555266, 2310555263, 2310555264 

 : کاربردی ایمیل

thebluecenter@solidaritynow.org 

: بوک فیس صفحه

-https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow

https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow-1702920630002785


 1702920630002785 

 

 

 

 های پروژه 
 پشتیبانی پرکسیس

  و توسعه تماعیاج
 پزشکی همکاری

 

 اسکان برنامه اختتامیه
  پناهجویان برای ۲استیا 

 یونان در 

 

 

  از  محافظت مداخله 
ساموس،   در  کودکان

  خیوس، لسوس ، آموزش
 ساموس   در  غیررسمی

 

 آتن، تسالونیکی  - آتیکا

 

 

 

 

 

 

 

 لسوس، خیوس، ساموس  

 

 دفتر مرکزی 

 

 ۳۲۱۰۴آتن، استورناری،  ۵۷خیابان  

 ( فکس)  2105205201, 2105205200

 

 

 

 عربی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی : ها زبان

 6986967115: واتساپ و تلفن شماره  ،لسوس 

 6940767383:واتساپ و تلفن شماره  ،ساموس 

 6908583028: واتساپ و تلفن شماره ،خیوس

 

 

 

 

 مرکز  - دیوتیما

  درمورد تحقیقات
 زنان  مسائل

 

 

 

 GBV پیشگیری     

 کمک و پاسخگویی
 در  ذینفعان به حقوقی

آتن، تسالونیکی، لسوس،  

یوس، کوس  خساموس، 

 ، لروس 

 

 

 

 

آتن، تسالونیکی، لسوس،  

یوس،  خکوس،  ساموس، 

 لروس 

  17:00_10:00        2108816405:  تلفن

 legal.diotima@gmail.com; urban.athens.diotima@gmail.com : ایمیل 

 ( حقوقی های درخواست  برای فقط) 

 6986921161: ؛  عربی6988587809: ؛  فرانسوی6988587846: فارسی

 

 69885284600: سورانی 

 

 6975872416: واتساپ(  00: 17- 09:00)  2310534445: تلفن

 urban.thessaloniki.diotima@gmail.com : ایمیل 

 ، فارسی عربی: موجود زبانهای

 ( 17.00-09.00)   24730 22510 :تلفن

 lesvos.diotima@gmail.com: ایمیل 

:  ؛  فارسی6948362772: عربی 6982042483،  6981447927: فرانسوی 

6982042485 

 (17.00-09.00)   86271 - 22730 :تلفن

https://www.facebook.com/Blue_Refugee_Center_by_SolidarityNow-1702920630002785
mailto:legal.diotima@gmail.com
mailto:urban.athens.diotima@gmail.com


 ؛   samos.diotima@gmail.com: ایمیل 

 6981760871: ؛  فارسی 6981760805: عربی  - ؛  انگلیسی6981760867: فرانسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 پناهندگان شورای

 GCR - یونان

 

 

 

 

 

 

  حقوقی های کمک ارائه
 ندگانپناه به اجتماعی و

 پناهجویان  و

 در  GCR های محوطه

، تسالونیکی و ، لسوسآتن

 شهری مناطق

 

 

لسوس، ساموس،  : جزایر 

 یتیس، کر وکوس، رود

 

،  (مرزی منطقه)  اوروس

 ( یانینا)   اپیروس

 

  /حذف از پیش مراکز  

 یونان و آتیکا در  بازداشت
 شمالی 

 

 

  مدیریت تحت های سایت 

IOM  یونان و آتیکا در 

 شمالی 

 : آتیکا /آتن منطقه برای

 6936543493/6907035845/6936543487: عربی

 6907035832/6948177665/6975969099: دری /فارسی

 6936627930/6948065771: فرانسوی

 6936627930/6948065771: لینگاال

 6907035845: سورانی /کورمانجی

 6936543491: ترکی

 6936543487: ارمنی

 6948065771: انگلیسی

 

 :تسالونیکی برای

 6936543505/6936543485: عربی

 6936543501: دری /فارسی

 6936543499: فرانسوی

 6936543499: انگلیسی

 6936543431: سومالی

 

 : وسس ل برای

 6948234087/6946029971: دری /فارسی

 6941487816: فرانسوی

 

 ارتباطی شبکه
 حقوق برای

 کودکان

 محافظت پرونده مدیریت
  کودکان برای کودکان از 

 کودکان جمله از  پناهنده
 آتیکا در  همراه بدون

 

 

 

 آتن  /آتیکا

 

 6943849909(: جدید  شماره)   رسانی اطالع میز 

 6940580338: فارسی

 6940580531: عربی 

 6940580367: اردو 

 : PSS راهنما  خط                                                                   بر  مبتنی ای جامعه 

mailto:samos.diotima@gmail.com


 توسعه انجمن
  و ای منطقه
  روان بهداشت

 (EPAPSY ) 

  از  مراقبت برای مداخله
  پناهجویان روان سالمت

 یونان  در  پناهندگان و

 

 

 آتن  /آتیکا

 (شما با تماس گزینه با وایبر  و واتساپ طریق از  همچنین)  6514113 693: عربی ، فرانسوی

 (شما با تماس گزینه با وایبر  و واتساپ طریق از  همچنین)  6513120 693: فارسی

 

 

 

 

  جهانی پزشکان

 ( MDM)  یونان

 

 

 بهداشتی های مراقبت
 در  ، جوابگوییاولیه
  و جنسی  سالمت مورد

  خدمات و باروری

 - روانی پشتیبانی

 و تپه اراک در  اجتماعی
  پذیرش و شناسایی مرکز 

 لسوس  جدید اولیه

 

 

 

 

 

  مرکز  و تپه اراک: لسوس

  اولیه پذیرش و شناسایی
 لسوس  جدید

 : تپه اراک اقامت مرکز 

 5 تا 9 جمعه تا دوشنبه: اولیه بهداشتی های مراقبت کلینیک

 5-9 جمعه تا دوشنبه: کودکان خدمات

 5-9 جمعه تا دوشنبه: SRH خدمات

 5 تا 9 جمعه تا دوشنبه: روانشناسی  پشتیبانی خدمات

 5 تا 9 جمعه تا دوشنبه: قرنطینه منطقه در  PSS و PHC خدمات

 کمپ جدید: 

 5-9 جمعه تا دوشنبه: کودکان خدمات

 5-9 جمعه تا دوشنبه: SRH خدمات

 5 تا 9 جمعه تا دوشنبه: روانشناسی  پشتیبانی خدمات

 socialserviceslesvos@mdmgreece.gr: اجتماعی  خدمات برای

 

 

 بین نجات کمیته
 هالس المللی

 (IRC ) 

 پیام: بخشی چند پاسخ

 و رختشویی، کوتاه
 لسوس  در  پناهگاه

 

 

  به اطالعات ارائه 
 وب طریق از  ذینفعان

 Refugee.Info سایت

 

  ، مرکز تپه اراک/لسوس

  اولیه پذیرش و شناسایی
 ترما  مغاال و لسوس جدید

 

 کشور سراسر 

 

 

https://www.refugee.info/greece 

 

 https://www.facebook.com/refugee.info/ 

 (بوک فیس رسان پیام طریق از  رسانی پیام) 

 

https://www.facebook.com/refugee.info/


 

 

 

 

ARSIS - انجمن 

  اجتماعی حمایت
 جوانان  از 

 

 

 

،  کودکان از  حفاظت

  و جوانان از  حمایت
 آموزش های فعالیت

 یونان  در  غیررسمی

 

 

 

 

 

، آتن، تسالونیکی، کوس

 لروس 

 243058-2311 ,228850-2310: ( تسالونیکی. بطلمیون خیابان) جوانان پشتیبانی مرکز 

 infokyn@arsis.gr: ایمیل

،   242956-2311 ,227311-2310 :  (تسالونیکی اسپارتیس خیابان) جوانان پشتیبانی مرکز 

 kyn@arsis.gr: ایمیل

 534652/516135-2310:  (تسالونیکی)  پذیر  آسیب  افراد برای اجتماعی  خدمات

:  ، ایمیل8611132-210:  (آتن تندو خیابان) جوانان پشتیبانی مرکز 

arsi.neonchora@gmail.com 

: ، ایمیل 42451-22420 :  ( پیلی ، کوس)   KEDU رسمی  غیر  آموزش  مرکز 

keduarsis@gmail.com 

 

: ، ایمیل28821-22470، (، لروسلپیدا)  LEDU رسمی  غیر  آموزش  مرکز 

leduarsis@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 متادرسی 

 و تفسیر   پشتیبانی
  از حمایت برای ترجمه

 مربوطه اشخاص

 

 

  وجه بر  مبتنی مداخله
 یونان در  نقد

 

  به مربوط های فعالیت
  ، کمککودک از  حمایت

 آموزش و قانونی
 غیررسمی 

، آتیکا، تسالونیکی/  آتن

،  لسوس، ساموس، خیوس

 لروس  و کوس

 

 

 

 یکریت

 

 

 

  سراسر   و ، خیوسلسوس 
 کشور

 :سرپناه بی سرپرست بی کودکان از حمایت برای مداخالت

 

 " 1stop4homeless" روز   مرکز  -

 است  باز عصر  6 - صبح 10 ، ساعتجمعه تا دوشنبه 

  مترو ایستگاه)،  3طبقه  Martiou Street 25، 17778 Tavros، 4پالک : آدرس

"Kallithea )"الکترونیکی پست :Emergency@metadrasi.org 

 6908091433 واتساپ /وایبر  /، تلفن( 282داخلی )   8700 100 214: تلفن

 

- Emergency line 

 Emergency@metadrasi.org: ایمیل

 6908091433 واتساپ /وایبر  /، تلفن( 282داخلی )   8700 100 214: تلفن

 

 /خیوس و لسوس  در  NFE های فعالیت

 + 306908091523: تلفن  

 

 education@metadrasi.org: ایمیل 

 ن، تسالونیکی، یوانینا، آت  بخشی آگاهی پروژه ارتباطی شبکه

mailto:infokyn@arsis.gr
mailto:keduarsis@gmail.com


 تئاتر  و آموزش
   یونان درام

 (TENet-Gr) 

 و پناهندگان درباره

  می این" بشر  حقوق

  می این - دباش  من تواند

 " دباش  تو  تواند

،  خیوس، الریسا، سرس

 به و دیگر  شهرهای
 آنالین صورت

 


