
 من االونروا ىام إعالن
 إلى أىمنا الالجئين الفمسطينيين من سوريا في لبنان

 
 

 حزيران, سيتم التوزيع فقط لالشخاص  17في  ستقوم االونروا بجولة توزيع جديدة لممساعدات النقدية لاليواء والغذاء
, بعد انقضاء ىذه الميمة المذكورة لن يتم 3112حزيران  11المدّونة اسماؤىم عمى لوائح االونروا حتى يوم الثالثاء 

صرف أي مساعدات لمذين لم يدونوا اسماءىم لدى االونروا من خالل ىذه الجولة من التوزيع, لكنيم سيتمكنون من 
 يم في حال تسجيميم خالل الفترة التي تحددىا االونروااستالم مساعدات

 نيسان ولم يستفيدوا من  5ونروا قبل تاريخ اال  لدىىم ءأسماالالجئين الفمسطينيين من سوريا الذين دونوا  يرجى من
عادة تالتوجو إلى مكتب التدوين الخاص بالالجئين الفمسطينيي ،التوزيعة السابقة ألي سبب كان فعيل ن من سوريا وا 

 أسمائيم

  رقم ل أي تغيير في حال حدث معموماتيمونروا تحديث اال  لدىيرجى من الالجئين الفمسطينيين من سوريا المدونة أسماؤىم
 بعدد أفراد العائمةتغيير أو  وذلك لتوصيل المعمومة بشكل مباشر, الموبايل

  وذلك بحسب  ونروااال  لدىيرجى من الالجئين الفمسطينيين من سوريا القادمين حديثا التوجو مباشرة لتدوين أسمائيم كما
 المرفقالجدول 
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 لالستفسار أو لمزيد من المعمومات يرجى التواصل عمى األرقام التالية:
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