
1) اورژانس اروپا 112 

2) پلیس 100 

3) خدمات آمبوالنس 166

4) گارد ساحلی 108 

5) آتش نشانی 199

 

  CRS Adama مرکز
  6945267788

جلسات مشاوره شغلی و بازار کار یونان / کمک هزینه رفاهی

انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی، سورانی، اوکراینی و کرمانجی

دوشنبه تا جمعه

17:00 - 09:00
 
 

مشاوره شغلی ومراحل 
 ادغام

 
 

 IRC مشاوره شغلی و خوداشتغالی

6947250695
livelihoods.ath@rescue.org

جلسات مشاوره شغلی حقوق کار و فرهنگ کار 

وغیره. 
فرانسوی، فارسی/دری، عربی و اوکراینی 

دوشنبه - پنجشنبه

17:00 - 10:00
 
 IOM Integration4All 

http://integration4all.gr/en 
اطالعات در مورد اشتغال، تحصیل و ادغام در یونان

انگلیسی 

دوشنبه - پنجشنبه

17:00 - 10:00 
 

 

وزارت مهاجرت و پناهندگی

/https://migration.gov.gr/en
اطالعات و پشتیبانی در مورد رویه های پناهندگی، ادغام در یونان،

بازگشت به کشور خود ، انگلیسی 

Refugee.Info صفحه

/www.refugee.info/greece
اطالعات راجع به مراحل پناهندگی، مجوزهای کار، ثبت نام

کودکان برای مدرسه یا یافتن پزشک

انگلیسی، عربی، فارسی، فرانسوی، اوکراینی و اردو

 

(UNHCR ) کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

تلفن تماس:02162007800

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

 اطالعات و پشتیبانی از متقاضیان پناهندگی و  پناهندگان
انگلیسی، فرانسوی، عربی، فارسی، سورانی، روسی، اوکراینی، یونانی،

ترکی و سومالی

دوشنبه تا جمعه 09:00 تا 17:00

شماره واتساپ: 2112347078 

خط کمکی ِامانتس 

 (WhatsApp) 6971693446
اطالعات و پشتیبانی برای پناهندگان جامعه رنگین کمانی

 (+LGBTIQ)
ارائه مترجم در صورت درخواست

 
 

 
 
 
 
 
 

دیپال سو

11528
اطالعات و پشتیبانی از افراد جامعه

 (+LGBTIQ) رنگین کمانی

انگلیسی و فرانسوی

دوشنبه تا جمعه

 12:00 - 18:00
 

انگلیسی

عربی (دوشنبه و پنجشنبه 9:00 الی 11:00)

فارسی (سه شنبه و جمعه 9:00 الی 11:00)

 
 

 
١) دبیرخانه عمومی سیاست جمعیتی خانواده و برابری جنسیتی           

(GSDFPGE)
 15900 SOS Helpline

حمایت روحی و روانی اجتماعی از افرادی که خشونت های جنسیت

را تجربه می کنند.

 
 

٢) A21 -      1109 - خط اطالعاتی قاچاق انسان
 انگلیسی، اوکراینی با ارائه مترجم در صورت درخواست

 24 ساعته و 7 روز هفته 
 

شماره های اورژانس 24 ساعته و 7 روز هفته 

 

عمومی
 

خطوط  کمکی  و خدمات  مفید در یونان
 
 

برای افرادی که
قربانی خشونت

هستند

LGBTIQ+

http://www.refugee.info/greece/
http://www.refugee.info/greece/
http://www.refugee.info/greece/
http://www.refugee.info/greece/
https://help.unhcr.org/greece


EPAPSY خط راهنمای

 6932415956
penaberementalhealth@epapsy.gr

پشتیبانی روحی وروانی اجتماعی

عربی و فرانسوی 6936514113

فارسی 6936514120

اوکراینی 6936514117

دوشنبه تا جمعه

19:00 - 11:00
ازطریق واتساپ      و وایبر 

 

(EKKA) مرکز ملی همبستگی اجتماعی
حفاظت عمومی خط کمک: 197

اطالعات، راهنمایی، حمایت روحی و روانی اجتماعی و ارجاعات

انگلیسی و فرانسوی 24 ساعته و 7 روز هفته 

 

برای حمایت روحی  و روانی
اجتماعی

 

کلیماکا

خط تماس 1018

حمایت روحی و روانی اجتماعی و مشاوره به افرادی که قصد

خودکشی دارند

انگلیسی و فرانسوی

24 ساعته و 7 روز هفته 
 

صلیب سرخ یونان - بخش ردیابی

2105230043
tracingstaff@redcross.gr

حمایت از افراد دارای اعضای خانواده گمشده

انگلیسی، فرانسوی، عربی و فارسی

دوشنبه تا جمعه

از 8:30 - 14:30
 

واکسن برای همه

/https://vaccinesforall.gr
 انگلیسی، یونانی، فرانسوی، عربی، فارسی، اردو، آلبانیایی،

اوکراینی، گرجی و آمهری

 

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

نقشه خدمات درشهر برای اسکان، کمک حقوقی، بهداشت، آموزش،

بهداشت، اشتغال

انگلیسی

 

مکانیسم ملی واکنش اضطراری

2132128888 و 6942773030
(از طریق واتساپ       و وایبر        نیز موجود است)

برای کودکان بی سرپرست یا کودکانی که در شرایط ناامن زندگی

می کنند.

انگلیسی، عربی، فارسی، دری، اردو، پنجابی، بنگالی، و یونانی 

24 ساعته و 7 روز هفته 
 

لبخند کودک

خشونت علیه کودکان (سوءاستفاده فیزیکی، جنسی و روانی، غفلت،

قلدری، قاچاق انسان وانواع دیگر قاچاق)

/پرونده های کودکان گمشده 
انگلیسی ، عربی و فارسی بر اساس در دسترس بودن مترجم

۲٤ ساعته و ۷ روز هفته 
1) خط کمک ملی SOS برای کودکان  1056 
2) خط کمک اروپایی برای کودکان 116111 

3) خط تلفن اروپایی برای کودکان گمشده 116000

برای کودکان
 

(NCDP) کنفدراسیون ملی معلولین

 Diekdikume mazi
 2109949837

حمایت از پناهندگان و پناهجویان دارای معلولیت و/یا مزمن

یونانی و انگلیسی

دوشنبه تا جمعه

از ساعت 08:00 تا 16:00

(MSF) پزشکان بدون مرز

2103839372
مراقبت های پزشکی

دوشنبه تا جمعه

9:00 – 16:00
فارسی 6956609760

عربی و فرانسوی 6956609762

سومالی 6940519469

(MDM) پزشکان جهانی

سالمت جسمی و روانی

2103213150
mhpss@mdmgreece.gr

فرانسوی، فارسی، عربی، اوکراینی

 

برای مراقبت های پزشکی
 

https://www.accmr.gr/en/%E2%80%8B
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