
١) خدمة الطوارئ األوروبية 112

٢) الشرطة 100

٣) (ΕΚΑΒ) سيارات اإلسعاف  166

٤) خفر السواحل 108 

٥) االطفاء 199

 

مركز أداما كاريتاس 
6945267788 30+

جلسات متعلقة بسوق العمل اليوناني، وارشادات حول المسيرة

المهنية واإلعانة المادية  

باللغات اإلنجليزية، العربية، الفرنسية، الكرمانجي، األوكرانية،

السورانية والفارسية

االثنين - الجمعة

 09:00 - 17:00
 

اإلرشاد واإلندماج
الوظيفي 

 
 

IRC: استشارات المسيرة المهنية والعمل الحر
+30 6947250695

livings.ath@rescue.org 
جلسات إرشادية حول المسيرة المهنية

وحقوق العمل، وماهية العمل، وما إىل ذلك 

باللغات العربية، الفرنسية، األوكرانية والفارسية/الدارية  

االثنين - الخميس

 10:00 - 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 

IOM Integration4All 
http://integration4all.gr/en 

معلومات عن التوظيف، التعليم، واإلندماج في اليونان

اإلنجليزية  

 

وزارة الهجرة واللجوء
https://migration.gov.gr/en/

تقدم  المعلومات والدعم فيما يتعلق بإجراءات اللجوء، واالندماج في
اليونان والعودة إىل بلد المنشأ

باللغة إنجليزية
 
 
 
 
 
 
 

Refugee.Info صفحة

/www.refugee.info/greece
معلومات حول إجراءات اللجوء وتصريح العمل وتسجيل األطفال

في المدرسة والعثور عىل طبيب -

باللغات اإلنجليزية، العربية، الفرنسية، األوكرانية، األردية

والفارسية

 
 

(UNHCR) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
+30 2162007800

great@unhcr.org
https://help.unhcr.org/greece/

تقدم المعلومات والدعم لكٍل من طالبي اللجوء والالجئين
باللغات اإلنجليزية، العربية، والفرنسية، اليونانية، األوكرانية، الروسية، 

الصومالية، السورانية، التركية والفارسية

االثنين - الجمعة

 09:00 - 17:00
 +30 2112347078 :WhatsApp

 
 
 
 

خط المساعدة "ايمانديس"

      (WhatsApp)  6971693446 30+
معلومات ودعم لالجئين LGBT+ الترجمة متاحة بعد التقدم

بطلب 

 
 
 
 
 
 
 

Dipla sou
"بجانبك": 11528      

 +LGBT معلومات ودعم

اإلنجليزية والفرنسية

من االثنين إىل الجمعة

من الساعة 12:00 حتى الساعة 18:00

 
 

 
 

 
١) األمانة العامة للسياسة الديمغرافية واألسرية والمساواة بين

 "SOS Helpline"      15900 الجنسين

(ΓΓΔΟΠΙΦ)  الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا العنف القائم عىل
النوع. 

اإلنجليزية والعربية (االثنين والخميس 09:00 - 11:00) 

الفارسية (الثالثاء والجمعة 9:00 – 11:00) 

 
٢) A21 -     1109  - خط معلومات حول اإلتجار بالبشر باللغتين

اإلنجليزية واألوكرانية مع ترجمة شفوية بعد الطلب

(24 ساعة، 7 أيام في األسبوع)
 

خطوط الطوارئ  (24 ساعة، 7 أيام في األسبوع)
 
 
 

عام
 

خطوط المساعدة والخدمات في اليونان
 
لضحايا العنف  

LGBTQI+
 

 مجتمع الميم 
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EPAPSY خط المساعدة

callingementalhealth@epapsy.gr
يقدم الدعم النفسي االجتماعي

+30 6932415956
باللغتين العربية والفرنسية 6936514113

األوكرانية 6936514117

 الفارسية 6936514120 
اإلثنين - الجمعة 11:00 - 19:00

 WhatsApp &       Viber متاح أيضاً من خالل

   

خط المساعدة (ΕΚΚΑ) المركز الوطني للتضامن االجتماعي

الشامل المتعلق بالحماية

تقديم المعلومات واإلرشاد والدعم النفسي االجتماعي 197

واإلحاالت

باللغتين اإلنجليزية والفرنسية

عىل مدار 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع 

للدعم النفسي والنفسي
االجتماعي

 

منظمة كليماكا (مساعدة لمنع االنتحار)

1018
الدعم النفسي واالجتماعي والمشورة لألشخاص الذين يفكرون

في القيام باالنتحار

باللغتين االنجليزية و الفرنسية.

عىل مدار 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع

 
 
 
 

 الصليب األحمر اليوناني - قسم البحث عن المفقودين
+30 2105230043

tracingstaff@redcross.gr
 دعم األشخاص الذين فقدوا (أضاعوا) أفراداً من األسرة

 باللغات اإلنجليزية، العربية، الفرنسية و الفارسية
االثنين  الجمعة

 08:30 - 14:30
 
 
 

لقاحات للجميع

https://vaccinesforall.gr/
Vaccines for All

اإلنجليزية، األمهرية، األلبانية، العربية، الفرنسية، الجورجية،

اليونانية، األوكرانية، األردية والفارسية
 
 
 
 
 

ACCMR
 /https://www.accmr.gr/en

خريطة الخدمات في المدينة المتعلقة باإلسكان والمساعدة القانونية

والصحة والتعليم والنظافة والعمل 

اإلنجليزية

اآللية الوطنية لالستجابة العاجلة

6942773030 & 2132128888 30+
(WhatsApp       &        Viber) متوفرة أيضاً باستخدام

للقصر المشردين غير المصطحبين بذويهم أو القصر الذين

يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر

باللغات اإلنجليزية، العربية، اليونانية، البنغالية، الدارية، األردية،

البنجابية والفارسية 

عىل مدار 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع

 

مؤسسة ابتسامة الطفل

للعنف ضد القصر (االعتداء الجسدي والجنسي والنفسي، اإلهمال،

التنمر، اإلتجار والمتاجرة)/ حاالت األطفال المفقودين.

باللغات اإلنجليزية والعربية والفارسية حسب التوفر.

عىل مدار 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع:

  1056 SOS ١) خط الوطني لألطفال 
٢) خط المساعدة األوروبي لألطفال 116111

٣) الخط األوروبي للحاالت الطارئة لألطفال المفقودين 116000

لألطفال
 

(ΕΣΑΜΕΑ) اتحاد النقابات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة

"نطالب سويًة"
+30 2109949837

يقدم الدعم لالجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون من إعاقات و
/أو من أمراض مزمنة 

باللغتين اإلنجليزية واليونانية

االثنين - الجمعة 

16:00 - 08:00

(MSF) أطباء بال حدود

+30 2103839372
رعاية طبية

االثنين - الجمعة 

 16:00 - 09:00
العربية والفرنسية 6956609762  

الفارسية 6956609760

الصومالية 6940519469  

(MDM) أطباء العالم

الصحة البدنية والنفسية 

+30 2103213150
mhpss@mdmgreece.gr

باللغات العربية، الفرنسية، األوكرانية والفارسية

من أجل العالج الطبي
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