
सेवाहरू म्यािप।
प्रवासी घरेलुका लािग
लेबनमा कामदारहरू
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Egna Legna कानुनी, आश्रय, िवत्तीय टेिलफोन: ७६-८४१५३०
ईमेल: contact@egnalegna.org
मेसेन्जर / फेसबकु: m.me/EgnaLegnaBesidet
वेबसाइट: https://engnalegna.org/

चिलरहेको सेवाहरू

ए.आर.एम.-जाितवाद िवरोधी 
आन्दोलन / एम.िस.िस.- आप्रवासी 
समुदाय केन्द्र

कानुनी र सामािजक ठेगाना: बरेूत, हम्रा, सदाट िस्ट्रट, ग्लोिबनी ट्राभल र एिडसन 
रोस्टिर एउटै भवन, ७ औ ंफ्लोर 

फोन नम्बर: ०१-७८८०२५
ईमेल: contact@armlebanon.org
फेसबकु: www.facebook.com/ARMleb
वेबसाइट: www.armlebanon.org 
खाद्य िवतरण हेल्पलाइन: ७६-६२६३७९
केसवकर्  हेल्पलाइन: ७६-०५११६९
बदेखलीका मामलाहरूको हले्पलाइन: ७६-९३४८४०

चिलरहेको सेवाहरू

केस काम जारी छ, खाद्य िवतरण, 
सरसफाइ िकट र बच्चा आपूिर्त आिर्थक 
संकटको सुरुवातसँगै शुरू भयो

- केसवकर्

- िसफािरस

- खानाको िवतरण, स्वच्छता 
िकट र बच्चा आपूिर्त 

- वातार् समावेश भएको 
बिहष्करण सल्लाह 

काफा कानुनी, िचिकत्सा, सामािजक, 
मनोवैज्ञािनक

हटलाइन: 76-090910
ल्याण्ड लाइन: ०१-३९२२२०/१
ठेगाना: वडारो ४३, बडेौन भवन, पिहलो फ्लोर

- केवल आप्रवासी घरेलु 
कामदारहरूको लािग जो कुन ै
पिन प्रकारको िहसंा, दरुुपयोग 
वा शोषण (रोिकन्छ वा अझ ै
जारी छ) को अधीनमा छन।्

- Badaro मुख्यालयमा 
मामलाहरु प्राप्त भईरहकेो

चिलरहेको सेवाहरू

त्यहा ँमाउंट लेबनानमा शरणस्थान छ 
(सिह स्थान खुलाउन सिकदैन)



आमेल संघ इंटरनेशनल-ए.ए.आई.
AMEL

सामािजक, स्वास्थ्य, मनोसामािजक, 
कानुनी मािमलाहरू, तस्करी सम्बन्धी 
प्रकरणहरु

बरेूत:
बजुर् एल बाराजनेह, टेिलफोन: ०१-२७३४२६
हे एल सोलोम, टेिलफोन: ०५-४८३१००

मुक्ररािहह, टेिलफोन : ०१-२७३४७३
बकेा:
श्मेस्टार, टेिलफोन: ०८-३३०१३८
कमेड एल लोज, टेिलफोन: ०३-८१४९०३
इसर्ल, टेिलफोन: ०८-२४०४१३
अल इन, टेिलफोन: ०८-३२५१४१

दिक्षण सुडान:
टायर, टेिलफोन: ०७-३४३१०८
भोझौिरय, टेिलफोन: ०७-३७५१३५
िखयाम, टेिलफोन: ०७-८४००५२
हल्ट, टेिलफोन: ०७-८४००५२
फरािडस, टेिलफोन: ०७-८४००५२
एएआई मुख्यालय:
ठेगाना: मौसेतबहे, बरेूत
टेिलफोन: ०१-३१७२९३/०१-३१७२९४ ईएक्सटी. ११५
इमेल : info@amel.org.lb
वेबसाईट: www.amelinternational.org
हटलाइन: ७०-९२१४१४

- चिलरहेको छ

- िचिकत्सा सहयोग कोषको 
उपलब्धतामा िनभर्र गदर्छ

- प्रते्यक आइतवार िन: शुल्क सीप र 
भाषाहरूका कक्षाहरु संचालन 

इन्सान संघ
Insan Association

कानुनी, मनोसामािजक टेिलफ्याक्स:  ०१-३३३०९१
हटलाइन: ८१-११६१८२
इमेल: insan@insanlb.org                                                
फेसबकु: insanassociation:defendinghuman-
rights
ठेगाना १: अचरािफएह, आिदब इशक िस्ट्रट, बलेे भ्य ूभवन, 
पिहलो तला          
ठेगाना २: िसन एल िफल, एन्ट्रािनक स्ट्रीट, जोन १, पिहलो तला

चिलरहेको सेवाहरू

कुनै नगद सहयोग छैन

- कानूनी सल्लाह र अनुगमन

- जी.बी.भी.का बचेका 
मािनसहरूलाई मनोवैज्ञािनक 
अनुगमन 

- आप्रवासी कामदारहरू र 
आप्रवासी घरेलु कामदारहरूको 
अिधकारहरूमा वकालत र 
जागरूकता बढाउन े

- कोिवड-१९ संकटको दौरान 
ए.ए.आई.ले अवैध आप्रवासी 
कामदारहरूको पी.सी.आर. 
परीक्षणको खचर् बहेोदैर् आएको 
छ र हालसालै महामारीको 
संकट तथा िवस्फोटमा 
परेकाहरुलाई उनीहरूले खाद्यान्न 
सहयोग, घरभाडँा ितनेर् र 
स्विैच्छक िफतार्को व्यवस्था 
गिररहकेा छन।्
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मानव अिधकारका लािग लेबनानी 
केन्द्र- सी.एल.डी.एच.
CLDH

कानुनी ठेगाना: बरेूत, डोरा, मार यसुेफ िस्ट्रट, बाखोस िबिल्डगं, ७ औ ं
तला
टेिलफ्याक्स: ०१-२४००२३/ ०१-२४००६१
हटलाइन / सामािजक कायर्कतार्: ७९-१७१२७२
संरक्षण अिधकारी (कानुनी)#: ७६-३२९३१९
इमेल: info@cldh-lebanon.org; info@right-
sobserver.org
वेबसाईट: www.rightsobserver.org 
बकेाआ, डोिरस गाउँ, आइन बोडेर् िस्ट्रट, अवाडा िविल्डङ्ग, दोस्रो 
फ्लोर, सामािजक कायर्कतार् फोन #: 
७१-९८०२४६/७६-०६३९५२

चिलरहेको सेवाहरू

श्रम मन्त्रालय सब ैसेवाहरू हटलाइन: १७४१

मिहला जलेको भ्रमण

- कानूनी प्रितिनिधत्व खोज्न े
आप्रवासी घरेलु 
कामदारहरूलाई कानूनी 
सहायता िदने

चिलरहेको सेवाहरू

Caritas Lebanon 
Migrant 
Center-CLMC

संरक्षण, कानुनी, िचिकत्सा, 
सु्कली िशक्षा

Cसीएलएमसी मुख्यालय:
ठेगाना: Beirut, Sin El Fil, Metn
टेिलफोन: 01-502554
इमेल: carimigr@inco.com.lb or execu-
tive@caritas.org.lb
वेबसाईट:www.caritas.org/activities/wom-
en_migration/LebanonMi-
grationCenter.html 
माउन्ट लेबनान: दीर अल-कमर, अजलु्टन, सरबा
बकेा: डार अल-ऐन, जाले

- लेबनानमा सब ैआप्रवासी 
कामदारहरूलाई दयालु 
योगदानका साथ ैकानुनी र 
सुरक्षा सेवाहरू प्रदान गदर्छ

- औषधी र कुन ैपिन प्रकारको 
मेिडकल टेस्टको लागत बहेोनेर् 
गदर्छ

- बथे अलेफ सू्कलले प्रवासी 
कामदारहरूको बच्चाहरू आच्राफीमा 
आफ्नो क्याम्पसमा िन: शुल्क िलन्छ

- उनीहरूसँग आश्रयहरू छन ्तर 
ठेगानाहरू खुलाउन सकै्दनन्

-
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