
 
آتن یمرکز همبستگ  

 پاسخ به آمادهو  خواهد دادارائه  بروز راآتن اطالعات  یمرکز همبستگ میت
می باشد. شما میتوانید از طریق ایمیل  خدمات هیدر مورد کلشما سواالت 

 زیر با ما در ارتباط باشید. 

athens@solidaritynow.org 
نمایید.ما مراجعه بوک  سیبه صفحه ف میتوانید نیهمچن   

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ 
 

:خدمات زیر زمینهبه طور خاص در   

 

 سیف یصفحه اختصاص قی: مشاوران همچنان از طرییزا اشتغال خدمات
.ما خدمات خود را ارائه می دهندبوک   

https://www.facebook.com/Employmentability-Service-

by-SolidarityNow-583793971990063/ 

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/


،  یشغل یها یآگه بهد اطالعات مربوط یتوان یم شماصفحه ،  نیا قیاز طر
کنند.  افتیو هرگونه اطالعات مربوط به اشتغال را در یآموزش یبرنامه ها
 ینه سؤال ها و درخواست هاد به صورت جداگایتوان ی، م نیعالوه بر ا

، ما هر زمان که الزم باشد همچنین. مطرح کنیدبا مشاوران خود را  خاص
.میده یادامه م انیکارفرماارتباط خود را با   

 

 ای یاتیمال تصفیه :مانند یمواردحل  یبرا سیسرو نی: ایخدمات حسابدار
با  لیمیا قیاز طر می باشد. یاجتماع یایمزا دیموارد مرتبط با ارسال و تمد

 ما در ارتباط باشید.

athens@solidaritynow.org  
.ما پیام دهید بوک سیصفحه فبه  یا و   

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ 

در این مطلع باشید که تصفیه ساالنه مالیات هنوز باز نشده است. شما را 
بروز خواهیم کرد.مورد   

 



ادامه خواهد  نیبه صورت آنال بخش خدمات خود را نی: ایخدمات اجتماع
از  فعالیت میکند. همچنان برای حمایت از گروههای آسیب پذیر و داد

و یا ایمیل به سواالت ارسالی پاسخ خواهیم داد. بوک سیصفحه ف طریق  

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ 

athens@solidaritynow.org  
 

 

 یریگیو پ یبانیآتن همچنان به پشت یمرکز همبستگ یوکال: یحقوق میت
 یروشن شدن هرگونه سؤال یدهند و آنها برا یخود ادامه م یپرونده ها
که کس شما هستند. به هر  اریدر اخت یموقت خدمات ادار قیدرباره تعل

در مورد اقدامات الزم  ایپرونده خود  شرفتیروند پ بارهاست در لیما
لیمیا قیاز طر که شود یم هیتوصطلع شود، بعدی م  

دیریبا ما تماس بگ یبوک فعل سیف تیبه سا یصندوق ورود ای  ما 

https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ 

athens@solidaritynow.org  
 



 یکرد و اطالعات مفصل میرا نظارت خواه کنونی کشور تیوضعما همچنین 
و  نیدوبل بخش،  یپناهندگ سی، سرویدر مورد عملکرد دادگاهها، دفاتر دولت

.داد میارائه خواه نافیمرجع است  

 

 

  در شرایط فعلی ونانیخدمات در 

با پزشکان داوطلب، روانشناسان ، مددکاران  ییآتن: راهنما یانجمن پزشک
  با شماره ریپذ بیاقشار آس یبرا یاجتماع

2142142020 
 مریضیکه از اثرات  یشهروندان یکنفرانس براو  یروان یبانیخط تلفن پشت

2107297957 رنج می کشند:  

بعد از ظهر 04 یصبح ال 10دوشنبه تا جمعه از ساعت   * 

  کشنبهیشنبه و 

210 7289 240  
بعد از ظهر 04صبح تا  10از ساعت   

  



 یروان روحیمشکالت  یکه دارا یافراد یبرا یو مشاوره پزشک یبانیپشت
 هستند با شماره

2103417162-3 

 

          


