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Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 العنوان :  
   Bethléem Saint Gille محطة  81خط ترام   

 Avenue du Roi محطة  82خط ترام   
Restaurant social La Rencontre ماعيالمطعم االجت ● 

 12:00صباحا حتى  10:00 الساعة نم6/7: ستة أيام على سبعة االجتماعيةالخدمة 
 .17:30الى  14:00ومن الساعة  

Rue de la Senne 63-1000 Bruxelles-02/514 33 32   :العنوان 
Porte D’Anderlecht محطة  51-83-82خط ترام   
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لمساعدون االجتماعيون في شوارع بلدية سان جيلا ● 
 المداومة لالستشارة االجتماعية:

  0031: ىحت 00:10الخميس من  األربعاء، الثالثاء،
Rue des Fortifications 12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   

Parvis de Saint Gilles/Porte de Hall محطتي  4-3 ترام-و6-2ميتر   
القرب محاكمخدمة  ● 

 االستشارة القانونية العامة
صباحا في محطة القطار ميدي مع 11:00 الى 9:00من  امن الشهر انطالق االثنين وثالث ايام اولكل  -

ة سان جيليبلدالمساعدين االجتماعيين ل  
  11:00 حتى 9:00 من األربعاء، 16:00 حتى 14:00 من االثنين -

.11:00 حتى 9:00 من والخميس   
Rue de la Victoire 126 -1060 Saint Gilles -02/542 62  40 : العنوان  

Parvis-Horta محطة  -ميترو ترام   
المتبادلة لسان جيل ساعدةالم  L’Entraide de Saint Gilles● 

11:00 حتى 8:30من االثنين إلى الجمعة  مناالستشارة االجتماعية:   
Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 

Porte de Hal ou Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   
Porte de Hall محطة  6او  2او ميترو    

ممرضات في الشوارع خدمة ال●   
جيل. جميع أنحاء العاصمة بروكسل، بما في ذلك سانماج المشردين في العمل على إعادة إد  

 02/265 33 00   لالتصال عبر الهاتف  : 
 ●Médecin du monde أطباء العالم

: المداومة عبر الهاتف  
  12:00 ىحت 9:00 من االثنين، األربعاء، الخميس، الجمعة-
  .فقط 00:12حتى  00:9 من . الثالثاء17:00 ىحت 13:00 منو

:الهاتف  13 43 225/ 02  
 ●Nativitas مركز اجتماعي

 صباحا 11:30صباحا حتى  9.30الخميس من الساعة و ءاألربعا ،الثالثاء :الخدمة االجتماعية
 صباحا. 11:30الى  10:00االثنين من  ة:القانوني الخدمة

  .16:30إلى  13:30مومي يومي االثنين والخميس من الساعة كاتب عخدمات  
Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان   

Porte de Hal محطة  51-4-3خط ترام  6-2خط ميترو - Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة
Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جيل

  10:00صباحا حتى  9:00والخميس من الساعة  : االثنين،الخدمة االجتماعية
  13:00صباحا حتى  11:00ومن الساعة 

أسبوع عند عند وجبة الغذاء مع بداية كل إمكانية التقاء مساعد اجتماعي  عموعد. ماوعن طريق اخذ 
  الضرورة.
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02/ 225 43 31:الهاتف    
ASBL SOLIDARITE Grands Froids  للحماية من البرد جمعية التعاون ● 

 أطباء وممرضين 
0016:الى الساعة  12:00الساعة  منكل ايام الثالثاء   

   16:00الى الساعة  13:00الساعة  كل ايام الثالثاء، الخميس، الجمعة من عاتلولوج المستود 
 ضرورة تقديم رخصة من طرف المساعد االجتماعي.

Rue de Danemark 74 -1060 Bruxelles- العنوان    
Porte de Hal اوميترو محطة -51-4-3ترام    

 أين يمكن الحصول على المعلومات واالرشادات الضرورية؟
                CPAS de Saint Gilles  االجتماعي للمساعدة سان جيلالمركز ● 

12:00الى  8:00االستقبال يوميا من الساعة   
Rue Fernand Bernier 40 – Chaussée de Charleroi 123 A 1060 Saint Gilles  العنوان:  

54/02 600 11الهاتف:  
Porte de Hall محطة  6-2خط ميترو - Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام   

Janson  محطة  81خط ترام  
Chez nous/Bij Ons ● 

ماعدا يوم األربعاء 15:00الى  9:00يوميا من الساعة        
 16:30 صباحا إلى 10، من الساعة المخزون( تماعية وتوزيع البطانيات )في حدودالمساعدة االج

Rue des Chartreux 60-1000 bruxelles-02/513 35 96 : العنوان   
Bourse محطة  4-3خط ترام  48الحافلة رقم  6و 2ميترو   

Diogène قاطني الشوارع● 
 العاصمة بروكسل، بما في ذلك سان جيل: أنحاء إقليميعمل المساعدون في جميع 

 02.502.19.35 لدعم ومرافقة قاطني الشوارع طوال مسارهم الصعب. الهاتف:
Douche FLUX● 

النفسية ستشارة الالمداومة ل  
0017: ىحت 08:3 الساعة الى الجمعة من الثالثاءمن    

Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/ 319 58 27 العنوان :   
Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة ميدي  6-2خط ميترو   

     .Vétérinaires محطة 78حافلة رقم   
مخدراتالعلى  للمدمنينخدمة موجهة  DUNE ● 

 وغير مشروط. بالمجان استقبال في سرية تامة،
 22:45 إلى 19:00من الساعة  الستقبال من االثنين إلى الجمعةا

 17:00الى  14:00وكل يوم خميس من  22:30إلى  19:00الخدمات االجتماعية كل يوم أربعاء من 
Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02 538 70 74 العنوان :  

Porte de Hall محطة  6-2خط ميترو  - 51-4-3خط ترام   
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     .Vétérinaires   محطة 78حافلة رقم  او
Le Clos● 

    11:00 ىحت 9:30 من كل يوم
. على األكثر كيلو من المالبس ةسبعل أورو 2لثمن: ا  

Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33   :العنوان  
Porte de Hal محطة  6-2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   

L’Entraide المتبادلة لمساعدةا ● 
  اورو 1بسعر  12:00 ىحت 0010: من من االثنين إلى الجمعة

Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 
Porte de Hall محطة  6و2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام    

 اين تجد العالجات الضرورية 
Douche FLUX● 

المداومة لتقديم الخدمات الطبية 0016: ىحت 00:14من الثالثاء إلى الجمعة  من  
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht - 20 : العنوان 27 58 319/  

 Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة ميدي  6-2خط ميترو   
     .Vétérinaires محطة 78حافلة رقم   

DUNE على المخدرات  للمدمنين االستعجاليةخدمة انقاذ الحاالت  ● 
 الرعاية واالستشارات الطبية

المداومة للخدمات التمريضية.  22:30الى  19:00من االثنين الى الجمعة من الساعة   
المداولة للخدمات الطبية. 21:00الى الساعة  19:00كل أيام االثنين من الساعة   

.16:00الى الساعة  14:00كل أيام الخميس من الساعة   
Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02/538 70 74 العنوان :  

Porte de Hall   محطة 6-2خط ميترو  - 51-4-3خط ترام 
 ● على المخدرات االستشارات الطبية المتنقلة بالمجان للمدمنين-حافلة طبية متنقلة

Rue Ribeaucourt 00:18 حتى 15:00 الساعة من االثنين أيام  
18:00الى الساعة  15:00أيام الثالثاء والخميس من الساعة   

 Molenbeek     مولنبيك Place Sainctelette  
Sainctelette  محطة   - 51خط ترام  

 ● الطبية المتنقلة عن طريق أطباء العالماالستشارات -حافلة طبية متنقلة
Rue des Sols Gare Centrale  مساءا 4520:حتى  018:3االثنين من الساعة  

Esplanade de l’Europe - Gare du Midi مساءا 4520: حتى 18:30الثالثاء من الساعة      
Place Solvay – Gare du Nord  مساءا 4520: ىحت 18:30الخميس من الساعة  

العالم حول أطباء  Médecin du monde ● 
12:00الى الساعة  9:00 المداومة عبر الهاتف االثنين األربعاء الخميس الجمعة من  

17:00الى الساعة  13:00ومن الساعة   
12:00الى الساعة  9:00الساعة  من ءالثالثا  
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.أورو 1 ثمن :3011 حتى 9:30من الساعة الجمعة االثنين إلى   
Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان   

Porte de Hal محطة  51-4-3خط ترام  6-2خط ميترو - Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة 
 ●Pierre d’Angle زاوية بيير

  .للحجز 13:00االتصال عبر الهاتف على الساعة  
Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 0 1 : العنوان   

Jeu de Balle   محطة 48الحافلة - ميدي محطة 51-4ترام خط  6و2 ميتروخط  
Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جيل

11:00 ىحت 10:00منوالجمعة  15:00 ىحت 14:00 من من االثنين إلى الخميس  
13:00الى  9:00التسجيل من الساعة   

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76   : العنوان
Bethléem Saint Gilles محطة  82-81خط ترام    

Rolling douche متنقل حمام/دوش ● 
 خدمة النظافة المتنقلة

0474 414 007 :الهاتف  
لمالبس، مشروب ساخن، االستماع ا توفير االستحمام الساخن مجهزة: ةمتنقلسيارة تخصيص 
طفال مرفقين بشخص . جميع خدماتنا مجانية ومفتوحة للنساء والرجال واألحدود الممكن فيوالتوجيه 

(بشخص بالغ غير مرفوق ال القاصرومسؤول ) بالغ  
18:00الى  :0014من  االثنين  

Place Flagey-1050 Ixelles   : العنوان
18:00الى  14:30األربعاء من   

Rue des Sols Gare Centrale   : العنوان
18:00الى  :0014الجمعة من   

Esplanade gare de Midi قرب برج مدي   : العنوان  
 أيام العطل الخدمة متوقفة

.في عين المكان "غرفة المالبس" مخصصة لألشخاص الذين يأخذون الحمام خدمة: تنبيه  
 اين تنظف مالبسك 

 Bulle ASBL  جمعية● 
 لتنظيف المالبس بالمجان الخدمة المتنقلة

 68 88 44 /0487. الهاتف وآلتين للتجفيفلتنظيف المالبس شاحنة مجهزة بغسالتين  

Douche FLUX● 
  12:00الى  8:30من الثالثاء الى الجمعة انطالقا من الساعة  

.15:00الى  11:30من الساعة  واالحد السبت  
اورو.1لغسل المالبس يجب اخذ الدوش ب   

Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02 319 58 27 العنوان :  
Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة ميدي  6-2خط ميترو   
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   للطوارئ والحالت االستعجالية األخرى المراكزوكذألك 
  Rempart لذهاب الى ل   Porte d’Anderlecht  محطة  82-51ترام  

  Poincaré ذهاب الىلل  Bodeghem ومحطة Limonier  محطة 82-51ترام  
 اين تغتسل:

: الحمام العمومي ● 
الدخول. أورو لتذكرة 2,5ثمن  14:00 حتى 9:00من الساعة  سبتال الثالثاء إلى من   

 يجب احضار الصابون والمنديل
Rue du Chevreuil 28-1000 bruxelles-02/511 24 68 : العنوان    

. Place du jeu de, Balle Porte de Hall محطة  48وحافلة   Porte de Hall  محطة   27حافلة  
Chez nous/Bij  Ons ● 

  أورو. 1 ثمن 15:00حتى  10:00من االثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة 
Rue du Chartreux 60-1000 Bruxelles  العنوان : -02 /513 35 96

  Bourse محطة 4-3خط ترام  48الحافلة رقم  6و 2ميترو  خط    
Douche FLUX● 

  0012: حتى 8:30 من الثالثاء إلى الجمعة من
.15:00 حتى 11:30 من والسبت  

أورو 1الحمام بثمن   
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/319 58 27 العنوان :  

Gare du Midi  ميدي محطة 6او  2ميترو  
     Vétérinaires محطة  78حافلة   Avenue du Roi   محطة 50-49حافلة -82-81-32خط ترام  

النافورة   La Fontaine●                                                     
  االثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة 

 .11:00او 9:30على الساعة  للرجال مرة واحدة/اسبوع الدخول .8:30الساعة التسجيل على 
 30: 9على الساعة  األسبوع الدخولفي  النساء مرتين

  .… تالدوش خدمات صحية عالج الطفيليا
Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 

Porte de Hal محطة  51-4-3خط ترام و- - 2-6  خط ميترو  
Le Clos● 

.أورو 1.5الثمن:  00:11 حتى 309: منطيلة أيام األسبوع   
Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 

Porte de Hal محطة  6-2اوخط ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام    
Missionnaires de la charitéفاعلو الخير ● 

بالمجان 10:00الى  9:00الساعة  األربعاء من  
Avenue du Roi 69-1060 Saint Gilles-02/539 41 17 : العنوان   

Avenue du Roi 64  محطة حافلة 82خط ترام     
 Nativitas اجتماعي مركز   ● 
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ل. للنساء واألطفال والثالثاء والخميس للرجا ااالجمعة :11:30 الى 10:00من  المالبس بيع   
Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان   

Porte de Hal محطة  51-4-3ترام  خط 6-2ميترو - Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة 
Restaurant social La Rencontre ماعيالمطعم االجت ● 

ناألسبوع ماعدا اإلثنيوح طيلة أيام تمف  
0019: حتى 0021: الساعة منالثالثاء   

Rue de la Senne 63-1000 Bruxelles-02/514 33 32   :العنوان 
Porte D’Anderlecht محطة  51-83-82ترام خط   

Douche FLUX● 
  0017: حتى 8:30 من الثالثاء إلى الجمعة من

.15:00 حتى 11:30 من واالحد السبت  
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/319 58 27 :العنوان 

Gare du Midi  ميدي محطة 6 او 2ميترو  
     Vétérinaires محطة  78حافلة   Avenue du Roi محطة  50-49حافلة -82-81-32خط ترام    

المتبادلة لسان جيل ساعدةالم  L’Entraide de Saint Gilles● 
12:00 حتى 8:00من  االفتتاحأوقات   

 المداومة لالستشارة االجتماعية:
0011: حتى 8:30من االثنين الى الجمعة من   

Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 
Porte de Hall محطة  6و2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3 خط ترام   

 اين تمضي وقتك للراحة او القيلولة
 ●Pierre d’Angle زاوية بيير

عبر  لللقيلولة. للحجز االتصاخذ قسط من الراحة مع المساعد االجتماعي: إمكانية أ بعد االستشارة
 الهاتف على الساعة الواحدة زواال. 

 Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 01 :العنوان    
Jeu de Balle محطة 48الحافلة -محطة ميدي 51-4ترام  6و2ميترو  

 اين تمضي الليلة)للنوم(
 ●Pierre d’Angle زاوية بيير

  .الليلة ءسرير لقضاطلب  باإلمكان امساء 20:00الساعة  عند
Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 01 : العنوان   

Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة ميدي 51-4ترام  6و2ميترو  
Le Samu Social : المساعدة الطبية العاجلة  ةخدم  ● 

( 0800 99 340)الرقم االتصال على النساء والعائالت  و للرجاللطلب السكن بصفة عاجلة   
بالمجان  الطبية واالستشاراتوالرعاية الطعام  ة، ووجبواالرشاد تقبال لالستماعاالس  

مرافق صحية....اكل. سكن.   
Rue du Petit Rempart 5 -1000 Bruxelles : العنوان   
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Resto du Cœur de Saint Gilles  ● جيلمطعم سان 
وجبة ساخنة  :4512الى  11:00من االثنين إلى الجمعة من الساعة    
مع المساعد االجتماعي( االحتياجاتالطلبات ودراسة )بعد    
  لحم مدخن بالمجان-جبنة-خبز-حساء 19:00الى  16:30من و

13:00الى  11:00الخميس من الساعة -الثالثاء-ة االجتماعية: االثنينالمداومة لالستشار  
.عن طريق اخذ الموعد او  

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 : العنوان    
Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     

 Restaurant social La Rencontre ماعيالمطعم االجت ● 
 ستة أيام على سبعة مغلق أيام االثنين 

0019:تى ح 10:00 الساعة : منالثالثاء  
1:001 حتى 10:15 الساعة من امجان حالصبا فطور  

13:00الى  :1512من الساعة  الحساء عند الزوال بالمجان  
30:18الى  :3017من الساعة  المجان وجبة العشاء  

المجان الحساء في المساء ب  
أورو ,500القهوة طوال اليوم ب   

12:00حتى    0010:من أيام على سبعة  ستة المداومة لالستشارة االجتماعية  
00:61 حتى 00:14 الساعة ومن  

اما الرجال فيجب اخذ موعد  .حرية الولوج للنساء  
الجمعة.األربعاء. الخميس. طلب بطاقة االنخراط أيام   

Rue de la Senne 63-1000 Bruxelles-02/514 33 32 : العنوان  
Porte D’Anderlecht محطة  51-83-82 خط ترام  

 اين تحتمي من شدة البرودة
Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جيل

 الساعة لمكان المخصص للتدفئة منح المطعم اتدرجة مئوية، يفت 0درجات الحرارة أقل من  عندما تكون
   .19:00 حتى 16:30

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 العنوان :  
Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     

Le Clos● 
. طيلة أيام األسبوع18:00حتى  13:30 منو 09:30 حتى 8:30 الساعة من أوقات االفتتاح  

  15:00األربعاء حتى الساعة 
Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 

Porte de Hal محطة  6او2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3 خط ترام   
اجتماعي مركز  Nativitas●  

  17:00 حتى 9:30 من االثنين إلى الجمعة من
سنتيم أورو 0,25الى  00.2 من توزيع المشروبات   
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   بعد الزوال والمساء:
Chez nous/Bij Ons ●  

أورو. 1عند الزوال ب سعر                                       السبت:من االثنين إلى    وجبة الغذاء        
15:00حتى  11:30من  التوقيت  

Rue des Chartreux 60-1000 bruxelles-02/513 35 96 : العنوان   
Bourse محطة  4-3ترام  خط 48الحافلة رقم  6و 2ميترو   

جيل االجتماعيون في ازقة بلدية سان  لمساعدونا ● 
 واكلة خفيفةالحساء الى التاسعة مساءا: القهوة  مساءا السادسة علىثاني ورابع أيام الثالثاء من الشهر 

م تقديمها في محطة ميدي والنواحي بالمجانيت  
:الهاتف  91 23 539 02  

Le Clos● 
ين ال يتوفرون على ملجأللذ كل يوم فقطأورو  2ب وجبة الغذاء      

األبواب أثناء . إغالق 12:30(، تقديم الغداء في تمام الساعة 00:12عند الساعة )توزيع التذاكر  
.الوجبة  

)ماعدا األربعاء( 14:30من  ابتداءأورو  0,50محدد عند  طبق الوجبة  
.14:30من  لحساء او الحريرة بالمجان انطالقاا    

Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 : العنوان  
Porte de Hal محطة  6-2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3 ترامخط   

 Missionnaire de charité الخير فاعلو ● 
.15:15 حتى 14:30 من بالمجان ساخنةوجبات  والسبت ةاألربعاء، الجمع   

:1515على الساعة  وجبة ثانية  
  :1515الثاء وجبة الغذاء على الساعة الث

16:45و  16:00االحد وجبة الغذاء على الساعة   
 الخميس واالثنين مغلق.

Avenue du Roi 69-1060 Saint Gilles-02/539 41 17 : العنوان   
 Avenue du Roi 64 حافلة 82خط ترام    محطة  

 ● Nativitas مطعم اجتماعي
2وكل يوم السبت على بة الغداء من االثنين إلى الجمعة.تقديم وج  

أورو. 1,5بسعر 0013:حتى  12:30من  
الحساء) الحريرة(أورو مع  2)الغذاء والقهوة والحلوى( أو    

17:00 حتي  9:30مركز من االثنين إلى الجمعة ال حاافتت  
  بعد الزوال  ةالسبت من العاشرة الى الثالث

Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان  
ديسمبر 25مفتوح يوم   

 Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة 
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9201 –   8201 فصل الشتاء مخطط    
والنواحي في سان جيل  

  أين تأكل
  الصباح:

Chez nous/Bij Ons●   
         تمن االثنين إلى السب

بالمجان 11:30 حتى 7:30من  حفطور الصبا  
سنتيم أورو. 0.30 ب القهوة  

Rue du Chartreux 60-1000 Bruxelles : العنوان 
 الهاتف  96 35 513 02

  Bourse محطة 4-3خط ترام  48الحافلة رقم  6و 2ميترو  خط    
Le Clos ●            

  اور 0.30اورو و1 ب( 09:00 حتى 8:30 منذكرة تال)توزيع  09:30 ىحت 8:30 من وجبة الفطور
.                                                                  7/7 افيةضاإلللمشروبات   

 Parvis de Saint Gilles 33A-1060 Saint Gilles-02/537 33 33 : العنوان  
Porte de Hal محطة  6-2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  4-3خط ترام   

المتبادلة لسان جيل المساعدة  L’Entraide de Saint Gilles● 
10:00 ىحت 8:30 من االثنين إلى الجمعة من  

بالمجان  اإلفطارالقهوة ووجبة     
11:00 ىحت 10:15من  حريرة او حساء  

011:0 ىحت 8:30 من الثنين إلى الجمعةمن ا االستشارة االجتماعية  
Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 

 Porte de Hal ou Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3 خط ترام  
 Porte de Hal محطة  6او  2ميترو    

بلدية سان جيل في ازقة ناالجتماعيو لمساعدونا ● 
في محطة  نبالمجا اإلفطاروجبة  تقديم 0011:الى  009:   من الشهر على ناالثنياول وثالث أيام كل 

والنواحي. مع حضور مستشار قانوني من مصلحة محكمة القرب. ميدي  
Rue Fortifications ,12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   

  Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جيل
10:00 ىحت 8:30 من االثنين إلى الجمعة من  

.نالمجاب اإلفطارتقديم وجبة   
Rue de Bosnie 22 -1060 Saint Gilles -02/538 92 76 العنوان :  

Bethléem Saint Gilles محطة  81 خط ترام – avenue du Roi محطة  82خط ترام     
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9201 –   8201 فصل الشتاء مخطط    
والنواحي في سان جيل  

  أين تأكل
  الصباح:

Chez nous/Bij Ons●   
         تمن االثنين إلى السب

بالمجان 11:30 حتى 7:30من  حفطور الصبا  
سنتيم أورو. 0.30 ب القهوة  

Rue du Chartreux 60-1000 Bruxelles : العنوان 
 الهاتف  96 35 513 02

  Bourse محطة 4-3خط ترام  48الحافلة رقم  6و 2ميترو  خط    
Le Clos ●            

  اور 0.30اورو و1 ب( 09:00 حتى 8:30 منذكرة تال)توزيع  09:30 ىحت 8:30 من وجبة الفطور
.                                                                  7/7 افيةضاإلللمشروبات   

 Parvis de Saint Gilles 33A-1060 Saint Gilles-02/537 33 33 : العنوان  
Porte de Hal محطة  6-2او ميترو Parvis de Saint Gilles محطة  4-3خط ترام   

المتبادلة لسان جيل المساعدة  L’Entraide de Saint Gilles● 
10:00 ىحت 8:30 من االثنين إلى الجمعة من  

بالمجان  اإلفطارالقهوة ووجبة     
11:00 ىحت 10:15من  حريرة او حساء  

011:0 ىحت 8:30 من الثنين إلى الجمعةمن ا االستشارة االجتماعية  
Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 

 Porte de Hal ou Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3 خط ترام  
 Porte de Hal محطة  6او  2ميترو    

بلدية سان جيل في ازقة ناالجتماعيو لمساعدونا ● 
في محطة  نبالمجا اإلفطاروجبة  تقديم 0011:الى  009:   من الشهر على ناالثنياول وثالث أيام كل 

والنواحي. مع حضور مستشار قانوني من مصلحة محكمة القرب. ميدي  
Rue Fortifications ,12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   

  Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جيل
10:00 ىحت 8:30 من االثنين إلى الجمعة من  

.نالمجاب اإلفطارتقديم وجبة   
Rue de Bosnie 22 -1060 Saint Gilles -02/538 92 76 العنوان :  

Bethléem Saint Gilles محطة  81 خط ترام – avenue du Roi محطة  82خط ترام     
 
 

 


