الخطوط الساخنة لدى المفوضية والمنظمات التي تقدم خدمات لالجئين السوريين في البقاع
16-May-2016

إستشارات
الحماية
الرسائل القصيرة (لمعرفة اذا انت مخول الحصول على المساعدات الشهرية)
الرسائل القصيرة (لتحديث خطك /رقمك)
الرعاية الصحية (الرعاية الصحية األولية ،الطوارئ المنقذة للحياة ,الوالدة(
من االثنين الى الجمعة من  ٠صباحا الى  ٠بعد الظهر والسبت من  ٠صباحا الى ٧
ظهرا
بعد دوام العمل المذكوراعاله ,األحد وفي العطل الرسمية االتصال على االرقام التالية:
المعلومات ،اإلستشارات ،المساعدة القانونيّة

مراكز التعليم اإلجتماعي
المياه والصرف الصحي والنظافة
المأوى (وحدات مأوى صغيرة ،إعادة تأهيل ومالجئ جماعية)

مراقبة الحماية ،نشاطات دعم نفسي إجتماعي ،مساعدة مادية طارئة،
المأوى :وحدات سكنية صغيرة،بيوت خشبية ،مساعدة لإليجار ،تحسين المجمعات
السكنية الغير رسمية ،إدارة المواقع الجماعية والتنسيق،
تمكين المجتمع  :مشاريع داعمة للمجتمع  ،العمل مقابل أجر
مراقبة الحماية ،نشاطات دعم نفسي إجتماعي ،مساعدة مادية طارئة،
المأوى :وحدات سكنية صغيرة،بيوت خشبية ،مساعدة لإليجار ،تحسين المجمعات
السكنية الغير رسمية ،إدارة المواقع الجماعية والتنسيق،
تمكين المجتمع  :مشاريع داعمة للمجتمع  ،العمل مقابل أجر
سبل المعيشة :تدريبات مهنية ،تدريبات مهاراتية و التدريب على المهن
إدارة حاالت حماية األطفال والناجيين/ات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي

٣٠٤٠٣٩٨٠
١٨٨٧٧٠٧٧
١٣٦٨٦٨٠٨
١٣٦٨٦٨٠٨
٣٠٩٠٠٠٠٠
 ١٣٧٤٠٨٠٤أو ١٨٠١٣٠٠٩
 ١٨٣٣٣٨٧٩البقاع األوسط
 ١٨٠٤٠٧٦٧البقاع الغربي
 ١٨٣٣٣٨٧٠البقاع الشمالي
 ١٨٠٤١١٠٤بعلبك
 ١٨٧١٧٩٣٦عرسال
 ١٠٠٣٧٦٣٧سعدنايل
 ١٠٠٣٧٠٣٧سعدنايل
 ١٨٤٩٨٨٨٦بعلبك
 ١٨٣٤٤١٤٤جب جنين
 ١٠٠٠٠٤١٠البقاع
البقاع األوسط
١٨٠٠٩٩١٩
البقاع الغربي
١٣٠٤٩٣٠٦
عرسال
٣٠٣٣٤٠٠٩
بعلبك
١٨٨٨٨٤٠٩
 ١٨٩٠١٦٠٦البقاع األوسط والغربي

 ١٧٩٣٤٠١٠البقاع الشمالي
 ١٤٧٣٣٠١٧البقاع

األشخاص ذوي اإلعاقة  /االحتياجات الخاصة

 ١٤٧٣٧٠٨٠البقاع األوسط والغربي
والشمالي وعرسال

البطاقات الغذائية الزرقاء :معلومات عامة والشكاوى على التوزيع و المحالت و
شبكة األمان االجتماعي
البطاقات الغذائية الزرقاء :معلومات عامة والشكاوى على التوزيع و المحالت ،شبكة
األمان االجتماعي
المياه والصرف الصحي والنظافة
الخط الساخن لتقديم الشكاوى والمالحظات ) SMSفقط) :ألي مالحظات سرية عن
تعاملك مع موظفي  ACFوالموردين إرسال رسالة نصيّة مباشرة إلى:
البطاقات المصرفية و الغذائية
البطاقات المصرفية تضم منطقة البقاع األوسط والبقاع الغربي ,البطاقات الغذائية
تضم منطقة البقاع األوسط
مشروع النظافة والصرف الصحي
يضم مشروع النظافة والصرف الصحي البقاع األوسط والبقاع الغربي
التعليم ومراكز األطفال
يضم برنامج التعليم ومراكز األطفال مناطق  :المرج -جب جنين -قب إلياس  -زحله-
قرعون  -برالياس
للحماية و الحاالت الخاصة
إحاالت المأوى ،تحسينات المواقع ،إسعافات أولية ضد الفيضانات،المواد
الغيرغذائية ،الصحة ،المياه والصرف الصحي

 ١٨٧٦٨٩٠١بريتال  -بعلبك  -الفاكهة -
العين  -اللبوة
 ١٧٣٣١٧١٧عرسال  -الهرمل  -القاع
٠٧٨٠٨٠٩٤
٠٧٨٠٨٠٠١
١٣٧٠٨٩٠٦
١٨٠٤٦٦٠٦
١٧٠٧٠٧٧٦
١٧٧٧٦٦٠٧
١٤٧٣٤٠٨٠
 ١٠٤١٠٦٠٧البقاع الغربي  -راشيا

البطاقات الغذائية الزرقاء :معلومات عامة والشكاوى على التوزيع و المحالت ،شبكة
األمان االجتماعي
خدمات تأهيل (مياه  -صرف صحي -تقديم خزانات للمياه وتقديم أو بناء حمامات) في  ١٨٠٠٠٠٣٧بعلبك و البقاع األوسط
المخيمات

خدمات اجتماعية تحتوي على خدمات الثقافة والترفيه والدعم النفسي واإلجتماعي
وحمالت التوعية للالجئين السوريين
إدارة قضايا العنف القائم على نوع الجنس وحماية األطفال
تقديم المساعدة القانونية بما يتعلق بتسجيل الوالدات،الزواج ،الزواج المبكر ،وفاة ،
طلبات حماية  ،حضانة  ،وصاية  ،طالق و منع سفر
التدريب المهني والخدمات االجتماعية

 ١٨٤٤٠٨١٠البقاع األوسط والغربي
و راشيا
 ١٨٤٤٠٨١٠البقاع األوسط والغربي
و راشيا
 ١٣٠٦٧٠٩٦البقاع األوسط و الغربي
وراشيا
١٧١١٤٤١٧

توفير معلومات واستشارات قانونية ,مساعدات غذائية وعينية
مساعدات مدرسية (قرطاسية/حقائب/رسوم تسجيل)
دار للحاالت المعرضة للعنف
الرعاية الصحية األولية
العالج النفسي واألنشطة النفسية واالجتماعية
برامج حماية األطفال ،التعليم ،تنمية مهارات الشباب ،برامج التدريب النتاج مدخول،
الصحي.
مساعدة المسكن ،برامج المياه والصرف
ّ

٥١١٥٣٧٤١
٣٠٠٣٠٧٦٧
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٣٠٠٠١٠١٧
٣٠٠٣٠٨٦٠
٥٧١٠١٣٥٠

العنف القائم على الجنس/العنف الجنسي ،حماية األطفال إدارة الحاالت

١٤٧٤٧١٧٥

الرعاية الصحية األولية  ،حماية األطفال ،خدمات اجتماعية ،ترفيهية ،والدعم
النفسي واإلجتماعي
الرعاية الصحية األولية
الرعاية الصحية األولية  ،حماية األطفال

 ٣٠٦٩٣٩٧٠عرسال
 ٣٠٠٦٠٧٩٧العين
 ٣٠٠٠٣٧٠٠شمسطار
كامد اللوز
٥١١٧١٠٥١
 ٥١٤٣٧١٥١مشغرا
 ٣٠٧٠٩٨٤٩البقاع الشمالي
 ٣٠٧٠٦٠٠٠عرسال
 ١٧٠١١٠٠٠البقاع الشمالي

حماية األطفال
التعليم
إيواء آمن طارىء للنساء والفتيات الناجيات من العنف
مراكزآمنة للنساء والفتيات
العنف القائم على النوع االجتماعي
إدارة حاالت وتوفير خدمات نفسية ،إجتماعية وقانونية متخصصة
إدارة عيادية في حاالت العنف الجنسي
أنشطة دعم نفسي مر ّكزة
تثقيف مجتمعي
الصليب األحمر اللبناني
الدفاع المدني
الحماية
المياه والصرف الصحي
خدمات الصحة النفسية والعقلية
الدعم النفسي االجتماعي  ،االستشارة  ،العنف القائم على النوع اإلجتماعي وادارة
الحاالت

مركز للنساء والفتيات فقط
أنشطة حرفية وتعليمية
جلسات دعم ومحاضرات توعية

المعلومات ,االستشارات والنصائح القانونية
المساعدة الطارئة في قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين المأوى
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١٧١١١٧١١
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حوش األمراء
٧١٥
٧٤٣
 ١٧٠٦٠٦٣٠البقاع الشمالي
 ١٧٠٦٠٦٧٣العمرية و الصويري
 ١٨٤٣٩٠٦٨البقاع الشمالي
 ١٧٣٩٠٦٩٠البقاع االوسط والغربي /
مستوصف الحريري
 ١٧٠٤٣٦١٧بعلبك  :وزارة الشؤون
االجتماعي ومركز داري
 ١٧٠٤٣٦١٧مستوصف اللبوة
 ١٨١٠٩٤١٠عرسال
 ١٨٠٨٦٩٩٩لبوة ،الفاكهة ،العين،
القاع
 ١٧٩٤٧٩٧١برالياس ،المرج ،مجدل
عنجر
 ١٨٠٩٤٧٨٨حوش الحريمة ،روضة،
تعنايل
 ١٤١١١٧٤١البقاع الشمالي
 ١٥١٤١٣٤٤البقاع الشمالي

