
ෙස්වා සිතියම්කරණය

සංක් රමණික ගෘහස්ථයන් සඳහා

ෙලබන් හි කම්කරුවන්



ආයතනය ෙස්වා වර්ගය සම්බන්ධතා ෙතාරතුරු සටහන්

Egna Legna ෛනතික, නවාතැන්, ම�ල් ය දුරකථන: 76-841530
විද් ය�ත් තැපෑල: contact@egnalegna.org
මැෙසන්ජර් / ෙෆ්ස්බ�ක්: m.me/ EgnaLegnaBe-
sidet
ෙවබ් අඩවිය: https://engnalegna.org/

දැනට ක් රියාත්මක 
ෙස්වාවන්

ARM
වර්ගවාදී විෙරා්ධී ව්
 යාපාරය / MCC- 

ෛනතික හා සමාජීය ලිපිනය: බීරුට් Hamra , සදාත් වීදිය, ෙලස එම 
ෙගාඩනැගිල්ල Globini සංචාරක හා එඩිසන්  
ෙරා්ස්ට්රි, 7 වැනි මහල. 
දුරකථන අංකය: 01 - 788025 
විද් ය�ත් තැපෑල: contact@armleba-
non.org ෙෆ්ස්බ�ක්: www.face-
book.com/ARMleb ෙවබ් අඩවිය: 
www.armlebanon.org 
ආහාර ෙබදා හැරීෙම් උපකාරක දුරකථන 
අංකය: 76 - 626379

දැනට ක් රියාත්මක 
ෙස්වාවන්

ආර්ථික අර්බ�දෙය් 
ආරම්භයත් සමඟ නඩ� 
කටය�තු අඛණ්ඩව 
සිදුෙවමින් පවතී, ආහාර 
ෙබදා හැරීම , සනීපාරක්ෂක 

ෙක්ස්වර්ක්
 
ෙයාම� කිරීම
 
ආහාර, සනීපාරක්ෂක 
කට්ටල සහ ළදරු 
සැපය�ම් ෙබදා හැරීම
 
සාකච්ඡා ඇතුළත් 
ෙනරපා හැරීෙම් 
උපෙදස්

KAFA ෛනතික, ෛවද් ය, සමාජ, 
මානසික

එච් ඔට්ලයින්: 76 -090910
ස්ථාවර: 01-392220/1
ලිපිනය: බදාෙරා් 43,  ෙබ්ඩව�න් ෙගාඩනැගිල්ල , 
1 වන මහල

ඕනෑම ආකාරයක ප්
 රචණ්ඩත්වයකට, 
භාවිතයට ෙහා් 
ස�රාකෑමට ලක්ව� සංක්
 රමණික ගෘහ 
ෙස්විකාවන් සඳහා 
පමණි ( නැවැත්වීම 
ෙහා් තවමත් සිදුෙවමින් 
පවතී).
 
බදාෙරා් හි 

ෙලබනන් කන්ෙදහි 
නවාතැනක් ඇත (නිශ්චිත 
ස්ථානය අනාවරණය කළ 
ෙනාහැක)



Amel 
ඇෙසා්සිෙය්ෂන් 
ඉන්ටර්නැෂනල්-AM

ජාවාරම හා සම්බන්ධ සමාජ, 
ෙසෟඛ් ය, මෙනා් සමාජීය, 
ෛනතික, නඩ� කටය�තු

ෙබ්රූට්:
බර්ජ් එල් බරාජ් , දුරකථන: 01- 273426
ෙහ් එල් ෙසාෙලාම් , දුරකථන: 05- 483100
ම�චරාෆි , දුරකථන: 01- 273473
ෙබකා:
ෂ්ෙමස්ටාර් , දුරකථන: 08- 330138
කමඩ් එල් ෙලාස් , දුරකථන: 03- 814903
අර්සාල් , දුරකථන: 08- 240413
එල් අයින්, දුරකථන: 08- 325141
දකුණු ෙලබනනය:
ටයර්, දුරකථන: 07- 343108
Bazouriyeh, දුරකථන: 07- 375135
Khiyam, දුරකථන: 07- 840052
Halta, දුරකථන: 07- 840052
Fardis, දුරකථන: 07- 840052
AMEL ම�ලස්ථානය:
ලිපිනය: මව�සිත්ෙබ්, ෙබ්රූට්
දුරකථන: 01-317293 / 01- 317294 දිග. 115 
යි
විද් ය�ත් තැපෑල: info@amel.org.lb
ෙවබ් අඩවිය: www.amelinternational.org

දැනට ක් රියාත්මකයි
 
ෛවද් ය ආධාර රඳා 
පවතින්ෙන් අරම�දල් ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව මත ය
 
සෑම ඉරිදාවකම එෆ් රී 
කුසලතා සහ භාෂා පන්ති

Insan Associa-
tion
උමතු සංගමය

ෛනතික, මෙනා් - සමාජීය දුරකථන: 01-3330 91 
ෙහාට්ලයින්: 81 - 116182
විද් ය�ත් තැපෑල: insan@insanlb.org                                                 
ෙෆ්ස්බ�ක්: උමතු සම්බන්ධය: ආරක්ෂක මානව 
හිමිකම් 
ලිපිනය 1 : අක් රෆි, ආදිබ් ඉෂාක් එස් ට් ෙර්ට්, 
ෙබෙල් වී ෙගාඩනැගිල්ල , 1 වන මහල            
ලිපිනය 2 : සින් එල් ෆිල්, ඇන්ට් රානික් වීදිය , 
කලාප 1 , 1 වන එෆ් ලූර්

ක් රියාත්මක ෙවමින් පවතී, 
ම�දල් ආධාර ෙනාමැත

නීති උපෙදස් සහ පස� 
විපරම්
 
GBV වලින් දිවි ගලවා 
ගත් අය පිළිබඳ 
මෙනා්විද් යාත්මක පස� 
විපරමක්

සංක් රමණික 
ෙස්වකයින් සහ සංක්
 රමණික ගෘහ 
ෙස්විකාවන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් 
ෙවන�ෙවන් ෙපනී සිටීම 
සහ දැන�වත් කිරීම
 
COVID-19 අර්බ�දය 
අතරතුර, AMEL 
නීතිවිෙරා්ධී සංක්
 රමණික ෙස්වකයින් 
සඳහා PCR පරීක්ෂණ 
සඳහා වන පිරිවැය 
ආවරණය කර ඇති 
අතර, ඉතා මෑතකදී 
ඔව�න් ආහාර ආධාර, 
කුලී සඳහා ම�දල් සහ 
වසංගතෙයන් පීඩාවට 
පත් ව�වන්ට 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ආපස� 
ලබා ෙදන ෙස්වා ප්

ආයතනය ෙස්වා වර්ගය සම්බන්ධතා ෙතාරතුරු සටහන්



මානව හිමිකම් 
සඳහා ෙලබනන් මධ්

නීතිමය ලිපිනය: බීරුට්, ෙඩා්රා, මාර්තු Youssef වීදිය , 
Bakhos ෙගාඩනැගිල්ල , 7 වැනි මහල ෙටලි 
ෆැක්ස් : 01-240023 / 0 1-240061
ෙහාට්ලයින් / සමාජ ෙස්වකයා: 79 - 171272
ආරක්ෂාව O fficer (ෛනතික) #: 76 - 
329319
විද් ය�ත් තැපෑල: info@cldh-lebanon.org ; 
info@rightsobserver.org 
ෙවබ් අඩවිය: www. rightsobserver.org
Bekaa, Douris ගම්මානය, Ein Borday Str, 
Awada Bldg, 2.. වැනි මහල , සමාජ 
ෙස්වකෙයකු දුරකතන #: 71 -980246 / 76 - 

දැනට ක් රියාත්මකයි

කම්කරු අමාත්
 යාංශය

සියලුම ෙස්වාවන් ෙහාට්ලයින්: 1741

රැඳව�ම් මධ් යස්ථාන 
සහ කාන්තා 
බන්ධනාගාර නැරඹීම
 
නීතිමය නිෙයා්ජනයක් 
අෙප්ක්ෂා කරන සංක්
 රමණික ගෘහස්ථ 
ෙස්වකයින්ට නීතිමය 
සහාය

දැනට ක් රියාත්මක 
ෙස්වාවන් 

කැරිට් ෙලබනන් සංක් රමණික 
මධ් යස්ථානය ෙලස - 
සීඑල්එම්සී
CLMC

ආරක්ෂාව, ෛනතික, ෛවද් ය, 
පාසල් අධ් යාපනය

සීඑල්එම්සී ම�ලස්ථානය:
ලිපිනය: බීරූට්, සින් එල් ෆිල්, ෙමට්න්
දුරකථන: 01- 502554
විද් ය�ත් තැපෑල: carimigr@inco.com.lb 
ෙහා් executive@caritas.org.lb
ෙවබ් අඩවිය: www.caritas.org/activities/-
women_migration/
LebanonMigrationCenter.html
ෙලබනන් කන්ද: ඩියර් අල්-කමාර්, අජල්ටව�න්, 
සර්බා.

ෙලබනනෙය් සියලුම 
සංක් රමණික 
ෙස්වකයින්ට ලැෙබන 
දායකත්වයට අමතරව 
නීතිමය සහ 
ආරක්ෂණ ෙස්වා 
සපයයි
 
Ations ෂධවල 
පිරිවැය සහ ඕනෑම 
ආකාරයක ෛවද් ය 

ෙබත් ඇෙලෆ් පාසල සංක්
 රමණික ෙස්වකයින්ෙග් 
දරුවන් අච් රෆීහි පිහිටි 
කැම්පස් හිදී ෙනාමිෙල් ලබා 
ගනී
 
ඔව�න්ට කූඩාරම් ඇති නම�ත් 
ලිපින අනාවරණය කළ 
ෙනාහැක

-

ආයතනය ෙස්වා වර්ගය සම්බන්ධතා ෙතාරතුරු සටහන්


