
በሊባኖን ውስጥ ለሚሰደዱ 

የቤት ሰራተኞች አገልግሎቶች ካርታ



ድርጅት አገልግሎት ዓይነት የመገኛአድራሻ ማስታወሻዎች

Egna Legna ሕጋዊ፣መጠለያ፣
ፋይናንስ

ስልክ- 76-841530
ኢሜይል: contact@egnalegna.org
ሜሴንጀር / ፌስቡክ: m.me/ EgnaLegnaBesi-
det
ድርጣቢያ: - https://engnalegna.org/

ARM- ፀረ-ዘረኝነትንቅናቄ 
/ ኤም.ሲ.ሲ.- 
ስደተኛማህበረሰብማዕከል

ሕጋዊ እና ማህበራዊ አድራሻ: ቤሩት, Hamra ,ሳዳት ጎዳና, 
ተመሳሳይሕንፃ Globini ጉዞእናኤዲሰን ኦኤ 
እስከተገኝ , 7 ተኛፎቅ. 
የስልክቁጥር: 01 - 788025 
ኢሜይል: contact@armlebanon.org 
ፌስቡክ: www.facebook.com/ARMleb 
ድርጣቢያ: www.armlebanon.org 
 
  
የምግብአከፋፋይ የእገዛ መስመር -76 - 626379

የጉዳይሥራቀጣይነው፣ የምግብ 
ስርጭት ፣ 
የንፅህናመጠበቂያዕቃዎችእናየህ
ፃናትአቅርቦቶችበኢኮኖሚቀውስ
መጀመሪያ
ተጀምረዋል

ጉዳይ  ክትትል ሥራ
 
ሪፈራል
 
የምግብ፣ የንፅህና 
ዕቃዎች  እና የህፃናት 
መገልገያ ቁሳቁስ 
አቅርቦትና ስርጭት
 
ድርድርን የሚያካትት 
ማስለቀቂያ ምክር

ካፋ ህጋዊ፣ህክምና፣ማህበራዊ፣
ስነልቦናዊ

የስልክመስመር:76-090910
መደበኛስልክ: 01- 392220/ 1
አድራሻ- ባዳሮ 43 ፣ባይዶን ህንፃ፣ 1 ኛ ፎቅ

የቤት ሠራተኞች  ላይ 
ለሚደርስ ማንኛውም 
ዓይነት ፣ብዝበዛ የሀይል 
ጥቃት እንግልት ለሚጋለጡ 
ስደተኛ ብቻ (ቆሟል 
ወይም አሁንም  እየቀጠለ 
ያለው) ፡
 
በባዳሮ ውስጥበ HQ ( 
ዋና መስሪያቤት) ውስጥ 
ጉዳዮችን  መቀበል

በሊባኖስ ተራራ ውስጥ
መጠለያ አለ 
(ትክክለኛውን
ቦታመግለፅአይቻልም)



አመል ማህበርዓለም አቀፍ- 
AMEL

ከህገ-ወጥንግድጋርየተዛመደ
ማህበራዊ፣ጤና፣ሥነ-
ልቦና፣ሕጋዊ፣ጉዳዮች

ቤሩት
ቡርጅ ኤል Barajneh ,ስልክ: 01- 273426
ሄይ ኤል Sollom ,ስልክ: 05- 483100
Mucharrafieh ,ስልክ: 01- 273473
በቃ
ሽመስታር ፣ስልክ 08 - 330138
Kamed ኤል Loz ,ስልክ: 03- 814903
ኤርሳል ፣ስልክ 08 - 240413
ኤልአይን፣ስልክ 08 - 325141
ደቡብሊባኖስ
ጎማ፣ስልክ - 07- 343108
Bazouriyeh ,ስልክ: 07- 375135
ኪያም ፣ስልክ 07 - 840052
ሃልታ ፣ስልክ: - 07- 840052
ፋርዲስ ፣ስልክ 07 - 840052
የ AAI ዋናመስሪያቤት
አድራሻ- ሙሴይትበህ፣ቤይሩት
ስልክ: 01-317293 / 01- 317294 ext. 
115
ኢ-ሜል: info@amel.org.lb
ድርጣቢያ: - www.amelinternation-

በመካሄድላይ
 
የሕክምናድጋፍበገንዘብአቅርቦት
ላይየተመሠረተነው
 
የ F ree
ችሎታእናየቋንቋትምህርቶችበየሳ
ምንቱእሁድ

የኢንሳን ማህበር ሕጋዊ፣ሥነ - ልቦና - ማህበራዊ ቴሌፋክስ: 01-3330 91 
የስልክመስመር: - 81 - 116182
ኢሜል: insan@insanlb.org                                                 
ፌስቡክ: - insanassociation : 
ሰብአዊመብቶችንመከላከል 
አድራሻ 1 - አቻራፊህ፣ አዲብ ኢሻክ ኤስ treet፣ 
ቤል �ው ህንፃ ፣ 1 ኛ ፎቅ            
አድራሻ 2 - ሲን ኤል ፊል፣ አንትራኒክ ጎዳና ፣ዞን 1 ፣ 
1 ኛኤፍ ሎር

በመካሄድላይ፣የገንዘብድጋፍየለ
ም

የሕግምክርእናክትትል
 
በጾታላይየተመሠረተጥቃት
በሚተርፉሰዎችላይየሥነል
ቦናክትትል

በስደተኞችሰራተኞችእናበስ
ደተኞችየቤትሰራተኞችመብ
ቶችላይ ተሟጋችነት 
እናግንዛቤማሳደግ
 
በ‹COVID-19›
ቀውስወቅት
AMELለህገ- ወጥ 
ስደተኞች ሰራተኞች  
የፒ.ሲ.አር. 
ምርመራዎችን ወጭ 
ሲሸፍንየነበረሲሆንበጣም
በቅርብጊዜደግሞየምግብ
እርዳታየሚያቀርቡበት፣በ
ኪራይየሚሸጡጥሬገንዘብ
እናበበሽታውለተጠቁሰዎች
በፈቃደኝነትተመላሽየሚያ
ደርጉበትንአገልግሎትእየሰ
ጡነው ፡ፍንዳታ

ድርጅት አገልግሎት ዓይነት የመገኛአድራሻ ማስታወሻዎች



የሊባኖስየሰብአዊመብቶችማ
ዕከል - CLDH

ሕጋዊ አድራሻ ቤሩት፣ ዶራ፣ማር ዮሴፍ ጎዳና ፣ ባኮስ ህንፃ ፣ 
7 ኛ ፎቅ ቴሌ ፋክስ - 01-240023 / 0 
1-240061

የስልክመስመር / ማህበራዊ ሰራተኛ: - 79 - 
171272
ጥበቃ መኮንን (ሕጋዊ) # 76 - 329319
ኢሜል: info@cldh-lebanon.org ; 
info@rightsobserver.org 
ድርጣቢያ: - www. rightsobserv-
er.org

በትግበራ ላይ

የሠራተኛሚኒስቴር ሁሉምአገልግሎቶች የስልክመስመር: 1741

የማቆያማዕከላትእናየሴቶ
ችእስርቤቶችጉብኝት
 
የህግ ውክልና ለሚፈልጉ 
ስደተኛእና 
ደባልተኛሰራተኞች 
የህግድጋፍ

ካሪታስ  እንደ ሊባኖስ ስደተኛ 
ማዕከል
CLMC

ጥበቃ፣ሕጋዊ፣ሕክምና፣ 
ትምህርትቤት

የ CLMC ዋና መሥሪያ ቤት
አድራሻ ቤሩት፣ሲንኤልፊል፣ሜትን
ስልክ: 01- 502554
ኢሜል: carimigr@inco.com.lb ወይም 
Executive@caritas.org.lb
ድርጣቢያ: www.caritas.org/activi-
ties/women_migration/
የሊባኖስፍልሰትማዕከል. Html
ደብረሊባኖስ ዴርአል-ካማር፣አጃልቱን፣ሳርባ፡
በቃ: ዳህርአል-አይን, ዛህሌ

በሊባኖስ ለሚገኙ ሁሉም 
ስደተኛ ሠራተኞች በዓይነ 
ት-ልገሳ በተጨማሪ 
የሕግና የጥበቃ 
አገልግሎቶችን ይሰጣል
 
የመድኃኒቶችን ዋጋ 
እናማንኛውንምየሕክምና
ሙከራዎች ይሸፍናል

ቤት አሌፍት / ቤት 
በአራፊየህበሚገኘውካምፓሱው
ስጥየስደተኛሠራተኞችን ልጆች 
ያለምንም ክፍያ ይቀበላል
 
መጠለያዎችአሏቸውግንአድራሻ
ዎቹንይፋማድረግአይችሉም

-

ድርጅት አገልግሎት ዓይነት የመገኛአድራሻ ማስታወሻዎች


