مترو :موقف كليمنصو أو ميدي
ترام 90 ،82 ،81 ،55 ،52 ،18 :موقف بارا

إستقبال خاص
– ماكادام MACADAM

ماكادام أس ل ب ترحب بجميع الشباب دون سن  26عا ًما في حالة (خطر) بدون مأوى وتشرد .والخدمات
المقدمة تتمثل في:
االستجابة لالحتياجات األساسية :االستحمام ،الوجبات ،خزانة إيداع األمتعة ،إعادة شحن الهاتف ،الفضاء
العام الرقمي .سيتم توفير مغسلة ابتداء من شهر ديسمبر
االستماع والمرافقة النفسية واإلجتماعية
ربط اإلتصال مع شركاء من القطاع االجتماعي/الصحي في بروكسل (المداومات واألنشطة في مقرات
ماكادام  +التوجيهات)
األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية (إبتداء من شهر يناير/جانفي)
 االستقبال بدون موعد :اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة من الساعة  9صبا ًحا إلى الساعة  1والنصفظهرا
ً
ً
 االستقبال عن طريق أخذ موعد :االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة  2ظهرا إلى الساعة  5مساء 80شارع سيرجنت دو بروين في أندرلخت
مترو  :6/2كليمنصو
ترام  :81بارا أو غار (محطة) دو ميدي
0491 56 15 18/17
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إستقبال مجهول بدون كشف الهوية ،مجاني وغير مشروط.
مداومات اإلستقبال :من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  7مساء إلى الساعة  10ليال و 45
دقيقة.
مداومات إجتماعية  :كل يوم ثالثاء من الساعة  7مساء إلى الساعة  10ليال و كل يوم خميس من
الساعة  3مساء إلى الساعة  5مساء.
نهج هنري جاسبار  124في سان-جيل –
74 70 538/02
ترام  51-4-3مترو  6-2موقف بورت (باب) دو هال.

– لوبيليا (الركيزة)
مكان لالستماع والدعم والتوجيه
منصة لتبادل المواد المعقمة
المداومات أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة من الساعة  2بعد الظهر إلى الساعة  6مساء
دوريات في الشوارع وتوزيع مواد للحد من المخاطر يومي األربعاء والجمعة من الساعة  6مساء إلى
الساعة  10ليال.
شارع فان أرتيفيلد 83 ،إلى  1000بروكسل (بالقرب من أناسينس)
 86.46.39/0491و 42.50.15/0491- 41.50.15/0491
ترام  4-3موقف بورس
ترام  82موقف كاتر-فون (الرياح األربعة)
ترام  51موقف بورت (باب) دو أنديرلخت
Le Pilier

– مشروع الما Projet LAMA

مع أخذ موعد يوم االثنين من الساعة  9صبا ًحا إلى الساعة  4والنصف مساء ،يوم الثالثاء من الساعة 9
صبا ًحا إلى الساعة  6والنصف مساء ،يوم األربعاء والخميس من الساعة  9صبا ًحا إلى الساعة  4مساء ،يوم
الجمعة من الساعة  9صبا ًحا إلى الساعة  6مسا ًء.
 استشارات نفسية واجتماعية وطبيةالمرافقة :إذا لزم األمر ،وضمن حدود توفر العاملين ،من الممكن أن المرافقة في بعض اإلجراءات في
الخارج.
ضمن إطار الحد من المخاطر ،يمكننا أن نوفر من دون كشف هوياتهم مواد إستهالكية لكل األشخاص الذين
يأتون إلى استشاراتنا ،سواء كانوا مسجلين أم ال من بين مرضانا.
شارع جود  49إلى  1070أندرلخت
02/524 33 52
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الدخول إلى الحواسيب كل يوم (ساعة واحدة لكل شخص)
شارع دو السين  63في بروكسل – 32 33 514 /02
ترام  51-83-82موقف بورت (باب) دندارلخت.

– ريستو (مطعم) دو سان-جيل
من يوم االثنين إلى يوم الجمعة خالل المواقيت التي يكون فيها المطعم مفتوحا (صباحا ،في منتصف
الهار وفي المساء).
الحد األقصى للدخول لمدة  30دقيقة .حضور منشط في اإلعالم اآللي يوم الخميس من الساعة 11
صباحا إلى الساعة  1مساء.
ترام  81موقف بارتيليمي أو ترام  82موقف أفونو دو روا (نهج الملك).
Resto du Cœur de Saint-Gilles

أَين تصلح المالبس ؟
– دوش (ح ّمام) فلوكس DoucheFLUX

يوم الخميس من الساعة  9صباحا إلى الساعة منتصف النهار .يوم األربعاء من الساعة  1مساء إلى
الساعة  4مساء (للنساء فقط) .مجاني.
شارع لي فيتيرينار (أطباء بيطريون)  84في أندرلخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفينو دو روا (نهج الملك)
حافلة  78موقف فيتيرينار (أطباء بيطريون).
مترو  6-2موقف جار دو ميدي (محطة دو ميدي).
تقليل المخاطر
– أ س ب ل ترانزيت Asbl Transit

مركز االستقبال واإليواء في حاالت الطوارئ ،متخصص في التكفل باألشخاص مدمني المخدرات
المشروعة و/أو غير المشروعة .وهو مفتوح  7أيام 7/و24ساعة ،24/يمكن الدخول إلى مركز
األزمات بدون موعد ودون شروط ،ال إدارية أو مالية .وهو يستهدف في المقام األول األشخاص الذين
هم في حالة هشة والذين يعيشون في وضعية التهميش االجتماعي.
إمكانية تناول الوجبات ،أخذ ح ّمام ،حل لإليواء ،مكان لتبديل معدات االستهالك المعقمة ،المرافقة النفسية
واالجتماعية وأكثر من ذلك
 فريق الشارع نشط في جميع أنحاء منطقة بروكسل. مكان تبديل الحقن مفتوح  24/24ساعةشارع ستيفونسون 96 ،إلى  1000بروكسل – 90 89 215/02
ترام  55موقف بافيون
حافلة  58موقف ستيفونسون
– دون كونتوار موجه لمتعاطي المخدرات DUNE Comptoir destiné aux usagers de drogues
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 مداومات قانونية عبر الهاتف يوم اإلثنين من الساعة  2مساء إلى الساعة  4مساء ويوماألربعاء من الساعة  9صباحا إلى الساعة  11صباحا ويوم الخميس من الساعة  9صباحا إلى الساعة  11صباحا
هاتف40 62 542 02 .
 مواعيد ممكنة فقط عن طريق أخذ موعد باالتصال هاتفيا خالل ساعات المداومة الهاتفيةأو عن طريق البريد اإللكتروني secretariat.juridique@stgilles.brussels
 مداومة أفوكا برو ديأو AVOCAT PRO DEOكل أيام الثالثاء من الساعة  1والنصفمساء إلى الساعة  3والنصف مساء (حد أقصى  8أشخاص)
ساحة برودتئيرس  8-7إلى  1060بروكسل (بجانب محطة ميدي من جهة فوسني) -
هاتف40 62 542/02 .

أين يمكنك إستعمال حاسوب ؟
– دوش (ح ّمام) فلوكس DoucheFLUX

من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة  4مساء .يوم األربعاء للنساء
فقط.
يوم السبت من الساعة  10والنصف صباحا إلى الساعة  4مساء.
 45دقيقة لكل شخص ،محاني ،أطلب الدخول إلى اإلستقبال.
شارع فيتيرينار (أطباء بيطريون)  84في أندرلخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفينو دو روا (نهج الملك)
حافلة  78موقف فيتيرينار (أطباء بيطريون).
مترو  6-2موقف جار دو ميدي (محطة دو ميدي).

– الرونكونتر (اللقاء) ،مطعم إجتماعي

La Rencontre, restaurant social

ضروري أن يتم توجيهكم من قبل جمعية شريكة للشبكة للدخول ألول مرة إلى المكان
مفتوح يوم اإلثنين من الساعة منتصف النهار ونصف إلى الساعة  5مساء ،ويوم الثالثاء إلى يوم
الجمعة من الساعة  9والنصف صباحا إلى الساعة  5مساء ويوم السبت من الساعة  10والنصف
صباحا إلى الساعة  2مساء.
مفتوح مع دخول مجاني ،ما عدا من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  9والنصف صباحا إلى
الساعة  11والنصف صبا ًحا (الدخول بموعد)
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– أَطباء العالم

Médecins du monde

مداومات هاتفية :اإلثنين واألربعاء و
الخميس والجمعة من الساعة  9صباحا إلى منتصف النهار ومن الساعة  1مساء إلى الساعة  5مساء.
الثالثاء من الساعة  9صباحا إلى الساعة منتصف النهار فقط.
02/225 43 13

– ناتافيتاس Nativitas

مداومة اجتماعية بموعد
شارع هوت  118إىل  1000بروكسل – 35 02 512/02
ترام  51-4-3و ى
متو  6-2موقف بورت (باب) دو هال.
حافلة  27-48-95موقف الشبيل.
– ريستو (مطعم) دو سان-جيل
إلتقي بأخصائي إجتماعي :اإلثنين والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة  11صباحا إلى الساعة 1
مساء
أو عن طريق أخذ موعد.
شارع البوسنة  22سان-جيل – 76 92 538/02
ترام  81موقف بارتيليمي ترام  82أفونو دو روا (نهج الملك).
Resto du Cœur de Saint-Gilles

– مطعم إجتماعي الرونكونتر (اللقاء)
ضروري أن يتم توجيهكم من قبل جمعية شريكة للشبكة للدخول ألول مرة إلى المكان
مفتوح  6أيام 7/يوم اإلثنين من الساعة منتصف النهار والنصف إلى الساعة  5مساء ،ويوم الثالثاء إلى
يوم الجمعة من الساعة  9والنصف صباحا إلى الساعة  5مساء ويوم السبت من الساعة  10والنصف
صباحا إلى الساعة  2مساء.
مفتوح مع دخول مجاني ،ما عدا من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  11والنصف صباحا
(الدخول بموعد)
مداومات إجتماعية :من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة
إمكانية المرافقة الجسدية
شارع دو السين  63في بروكسل – 32 33 514 /02
ترام  51-83-82موقف بورت (باب) دندارلخت.
Restaurant social La Rencontre

خدمة العدالة الجوارية  -مساعدة قانونية في الخطوط األمامية لسان-جيلوا
Service Justice de Proximité – Aide juridique de première ligne pour les Saint-Gillois
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 -عن طريق البريد اإللكتروني valentine.reyniers@doucheflux.be:

 مداومة قانونية (لألشخاص الذين ال يملكون رخصة إقامة بليجيكية)يوم الخميس من الساعة  11صباحا إلى الساعة  1والنصف مساء.
اللغات :الفرنسيةـ الهولندية ،اإلنجليزية
بدون أخذ موعد ولكن قدّم طلب في مكتب اإلستفبال .مجاني
شارع فيتيرينار (أطباء بيطريون)  84في أندرلخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفينو دو روا (نهج الملك)
حافلة  78موقف فيتيرينار (أطباء بيطريون).
مترو  6-2موقف جار دو ميدي (محطة دو ميدي).
– مربو الشارع

Educateurs de rue

مداومات اجتماعية :الثالثاء والخميس
من الساعة  11صباحا إلى الساعة  1مساء.
بارفيس (فناء) سان-جيل – 91 23 539/02
ترام  51-4-2بارفيس.

– إنتريد (التعاون المتبادل) بسان-جيل L’Entraide de Saint-Gilles

مداومات اجتماعية :من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة 11
صباحا.
شارع الكنيسة  59في سان-جيل 14 81 541/02 -
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
مترو  6-2يتوقف في بورت (باب) دو هال.
– ممرضو الشارع
نشاط في الشارع وإعادة االندماج إليجاد مسكن
لألشخاص الذين ال مأوى لهم في جميع أنحاء إقليم
منطقة العاصمة بروكسل ،بما في ذلك
سان-جيل00 33 265/02 .
– إيلو – سونتر دي جور (مركز النهار) (لو كلوس) )Ilot – Centre de jour (Le Clos
 7أيام 7/من الساعة  9والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار ومن الساعة  2مساء إلى الساعة 4
مساء .ليس مفتوح يوم الثالثاء بعد الظهر.
33أ بارفيس دو سان-جيل – 33 33 537/02
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
مترو  2و  6موقف بورت (باب) دو هال.
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جار دو نور (محطة الشمال) (ساحة سيمون بوليفار)  :يوم الخميس من الساعة  6مساء والنصف إلى
الساعة  8مساء و  45دقيقة
– أ س ب ل التضامن البرد الشديد ASBL Solidarité Grands Froids
الممرضة :كل أيام الثالثاء والجمعة من الساعة منتصف النهار إلى الساعة  4مساء.
ظهرا إلى الساعة  3مساء والنصف
مرحاض  ،كل أيام الثالثاء والخميس والجمعة من الساعة 1
ً
(اإلستفادة من الخدمات بشرط تقديم ورقة مقدمة من طرف أخصائي المساعدة االجتماعية أو مربي).
شارع دو دانمارك  74في سان-جيل.
ترام  81موقف بيتالئيم أو ترام  51-4-3مترو 6-2
موقف بورت (باب) دو هال.

أين تطلب معلومات ؟
– المركز العمومي للنشاط اإلجتماعي لسان-جيل

CPAS de Saint-Gilles

مداومات اإلستقبال من الساعة  8صباحا إلى منتصف النهار.
شارع فارناند بارنيي  40إلى  1060سان-جيل
11 54 600/2
ترام  81موقف بارتيليمي مترو  6-2موقف بورت (باب) دو هال

– ديوجين Diogènes

نشاطات في الشارع في جميع أنحاء إقليم منطقة
بروكسل العاصمة ،بما في ذلك في سان-جيل.
دعم ومرافقة سكان الشارع
طوال مسيرهم خالل فترة التهميش.
info@diogenes.brussels 02/502 19 35

– دوش (ح ّمام) فلوكس DoucheFLUX

 مداومات نفسية وإجتماعية من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  9صباحا إلى الساعة 3مساء .يوم األربعاء للنساء فقط.
يمكن اإلتصال بالمساعدة االجتماعية من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  9صباحا إلى
الساعة  3مساء:
 عن طريق الهاتف60 42 87 0470 :12

حافلة  78موقف فيتيرينار (أطباء بيطريون).
مترو  6-2موقف محطة ميدي.

– دون كونتوار موجه لمتعاطي المخدرات DUNE Comptoir destiné aux usagers de drogues

عالجات واستشارات مجانية.
مداومات عالجية من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  7مساء إلى الساعة  10ليال ويوم الخميس
من الساعة  2مساء إلى الساعة  5مساء.
نهج هنري جاسبار  124في سان-جيل – 74 70 538/02
ترام  51-4-3مترو  6-2موقف بورت (باب) دو هال.

– الفونتان (النافورة)
مستوصف الرعاية التمريضيةDispensaire de soins infirmiers. .
عن طريق موعد من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  9صباحا إلى الساعة منتصف النهار ومن
الساعة  1مساء إلى الساعة  4مساء
شارع هوت  346في بروكسل – 10 09 510/02
ترام  51-4-3مترو  6-2موقف بورت دو هال.
La Fontaine

– ميديبوس (حافلة طبية) – إستشارات متنقلة مجانية Médibus

موجهة لمتعاطي المخدرات:
يوم اإلثنين من الساعة  3مساء إلى الساعة  6مساء في ريبوكور.
كل أيام الثالثاء وكل أيام الخميس ،من الساعة  3مساء إلى الساعة  6مساء.
ساحة سانكتاالت – مولينبيك-سان-جان
ترام  51موقف سانكتاالت.
– ميديبوس (حافلة طبية) – إستقبال ،توجيه و
إستشارات متنقلة للرعاية الطبية
من طرف أطباء العالم
Médibus – Accueil, orientation et
consultations mobiles de soins infirmiers
par Médecins du Monde

المحطة المركزرية (شارع دو سول) :يوم اإلثنين من الساعة  6والنصف مساء إلى الساعة  8مساء
و 45دقيقة
ريبوكور (مترو إيسار) :يوم الثالثاء إلى يوم الخميس من الساعة  3مساء إلى الساعة  6مساء
محطة ميدي (باحة أوروبا) :يوم الثالثاء من الساعة  6والنصف مساء إلى الساعة  8مساء و 45دقيقة
أفونو (نهج) لويز يوم الثالثاء من الساعة  9ليال إلى الساعة  10ليال و  45دقيقة
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أين تعالج نفسك ؟
– أثينا  -أطباء عامون – ممرضة Athéna – Médecins généralistes – infirmière

مدوامة طبية واجتماعية ،من يوم االثنين إلى يوم الجمعة
من الساعة  9صبا ًحا إلى الساعة  6مساء .آخر تسجيل على الساعة  5مساء.
مغلق في أيام عطالت نهاية األسبوع وأيام العطل الرسمية.
بوليفارد (نهج) بيشوفشيم 33-31
24 90 18 /0494 - 02 53 244 /02
إذا ظهرت عليك أعراض كورونا ،اتصل قبل المجيء.
ترام  4-3موقف روجير مترو  6-2موقف بوتانيك.

– دوش (ح ّمام) فلوكس DoucheFLUX DoucheFLUX

 مداومة للتمريضمن يوم الثالثاء إلى يم الجمعة من الساعة  10صباحا إلى الساعة منتصف النهار ،مجاني،
بدون موعد مسيق ولكن التسجيل إلزامي في مكتتب اإلستقبال .يوم األربعاء للنساء فقط.
 العناية الطبية باإلقداميوم الجمعة من الساعة  1مساء إلى الساعة  4مساء.
مجاني ،التسجيل إلزامي في مكتب اإلستقبال.
 العناية باألقدام :ح ّمام لألقدام ،تنظيف الجروح ،تضميد ( ...عناية أساسية ،ليس هناك عنايةطبية باألقدام)
يوم سبت كل أسبوعين من الساعة  10والنصف صباحا إلى الساعة  3والنصف مساء
 العالج الطبيعييوم األربعاء من الساعة  2مساء إلى الساعة  4مساء للسيدات فقط ،يوم السبت من الساعة 10
والنصف صباحا إلى الساعة  4مساء للجميع.
مجاني ولكن يشرط بتقديم وصفة طبية.
مع أخذ موعد.
 أخصائية نظاراتكل ثاني خميس من الشهر من الساعة  10صباحا إلى الساعة منتصف النهار
للحصول على أفضل خدمة ،يجب أن تتقن اللغة الفرنسية أو اللغة الهولندية أو اللغة اإلنجليزية
وإال يرجى إحضار شخص يمكنه الترجمة.
التسجيل إلزامي عند مكتب اإلستقبال .السعر 1 :يورو
طريق فيتيرينار (أطباء بيطريون)  84في أندرلخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفنو دو روا (نهج الملك)
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مترو  6-2موقف جار دو ميدي (محطة ميدي).
– إنتريد (التعاون المتبادل) بسان-جيل L’Entraide de Saint-Gilles

من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  10صباحا إلى منتصف النهار .السعر 1 :يورو
شارع الكنيسة  59في سان-جيل 14 81 541/02 -
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
مترو  6-2يتوقف في بورت (باب) دو هال.
– إيلو – سونتر دي جور (مركز النهار) (لو كلو) )Ilot – Centre de jour (Le Clos

 7أيام 7/من الساعة  9والنصف صباحا إلى الساعة  11صباحا
السعر 2 :يورو يشمل كل شيء.
الحد األقصى  7كلغ
33أ بارفيس دو سان-جيل – 33 33 537/02
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
مترو  2و  6موقف بورت (باب) دو هال.
La Fontaine
– الفونتان (النافورة)
الدخول فقط لألشخاص الذين يستح ّمون.

بموعد من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  9صباحا إلى الساعة منتصف النهار ومن الساعة  1مساء
إلى الساعة  4مساء
شارع هوت  346في بروكسل – 10 09 510/02
ترام  51-4-3مترو  6-2موقف بورت (باب) دو هال.
أين تحفظ أغراضك ؟
– دوش (ح ّمام) فلوكس DoucheFLUX

* بغرض إيجار جديد (بحسب جاهزية وتوفر الخزانات الفارغة):
يجب التقدم إلى اإلستقبال يوم الثالثاء أو يوم الجمعة على الساعة  2والنصف مساء
* لتمديد إيجار أو الدخول إلى خزانة مستأجرة:
يجب التقدم إلى اإلستقبال من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى
الساعة  4مساء أو يوم السبت من الساعة  10والنصف صباحا إلى الساعة  4مساء .يوم األربعاء
للنساء فقط.
السعر 1 :يورو 1،50 ،يورو 2 ،يورو/األسبوع ،حسب حجم الخزانة
شارع فيتيرينار (أطباء بيطريون)  84في أندرلخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفينو دو روا (نهج الملك)
حافلة  78موقف فيتيرينار (أطباء بيطريون).
مترو  6-2موقف جار دو ميدي (محطة دو ميدي).
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خدمة النظافة المتنقلة – 007 414/0474
ـ يوم اإلثنين من الساعة  1مساء إلى الساعة  6والنصف مساء (ساحة فالجاي  1050بروكسل).
 يوم األربعاء من الساعة  1مساء إلى الساعة  6والنصف مساء (شارع دو سول جار (محطة) سونترال(مركزية).
 يوم الجمعة من الساعة  1مساء إلى الساعة  6والنصف مساء ،باحة محطة ميدي (من جهة برج المعاشات).غير متوفر في أيام العطالت الرسمية.
ح ّمامات ساخنة ،تغيير كامل للمالبس ،مشروبات ساخنة ،االستماع والتوجيه.
خدمات مجانية ومفتوحة للنساء وللرجال ولأل شخاص الذين لديهم كالب وأطفال يرافقهم شخص بالغ مسؤول (ليس
قاصر لوحده).
أين تغسل مالبسك ؟
– بيل (فقاعة) أ س ب ل Bulle ASBL

خدمة غسيل المالبس المتنقلة المجانية 68 88 44 /0487 -
أماكن المداومة (من الساعة  1والنصف مساء إلى الساعة  5والنصف مساء) :
 االثنين :ساحة فالجي ،بروكسل الثالثاء :ساحة الكاردينال مارسيي ،جات األربعاء :شارع دو سول (المحطة المركزية) ،بروكسل الخميس :شارع سانت-ماري ،مولينبيك الجمعة :باحة أوروبا (محطة ميدي) ،سان-جيلنحن نتدخل جنبًا إلى جنب مع أ س ب ل روليغ دوش (ح ّمام) كل يوم إثنين وأربعاء وجمعة.
بفضل شاحناتنا الصغيرة المجهزة ،نقوم بغسل وتجفيف الغسيل مجانًا ( 1غسيل  7كلغ /للشخص الواحد ،لكل
مداومة) .أثناء تشغيل الغسيل ،نقدم القهوة ونستمع لكم ونوجهكم قدر اإلمكان.
ضا ،ثالث مرات في األسبوع (اإلثنين  -األربعاء  -الجمعة).
تتوفر خدمة قص الشعر/اللحية ،مجانًا أي ً
– دوش فلوكس DoucheFLUX

من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صبا ًحا إلى الساعة  11صبا ًحا .يوم األربعاء
للنساء فقط.
ظهرا (منتصف النهار).
يوم السبت من الساعة  10والنصف صبا ًحا إلى الساعة 12
ً
)بشرط أن تستحم(
الغسيل أقصى حد 3 :كلغ .السعر 1 :يورو
إستعادة المالبس النظيفة في نفس اليوم.
شارع دو فاتارينار (أطباء بيطريّون)  84في أندرالخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفينو دو روا (نهج الملك)
حافلة  78موقف فاتارينار (أطباء بيطريّون).
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ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
مترو  2و  6موقف بورت (باب) دو هال.

– المبشرون باألعمال الخيرية – أخوات األم تاراز
Les missionnaires de la charité – Les sœurs de Mère Theresa

األربعاء من الساعة  9صباحا إلى الساعة  10صباحا محاني للرجال فقط.
أفونو دو روا (نهج الملك)  69سان-جيل – 17 41 539/02
ترام  – 82حافلة  64موقف أفونو دو روا (نهج الملك).
– نيتيفيتاس

Nativitas

مداومة إجتماعية بموعد
شارع هوت  118يف  1000يف بروكسل – 35 02 512/02
ترام  51-4-3و ى
متو  6-2موقف بورت دو هال.
حافة  27-48-95موقف شابيل.

– بيير دونغل (حجر الزاوية) Pierre d’Angle

إمكانية أخذ قيلولة بعد الحجز الهاتفي من طرف أخصائي إجتماعي على الساعة  1مساء.
الدخول ما بين الساعة  1والنصف مساء إلى الساعة  3مساء.
شارع تار نوف (األرض الجديدة)  153في بروكسل 01 38 513/02
ترام  51-4ومترو  6-2جار دو ميدي (محطة ميدي).
حافلة  48موقف جو دو بال (لعبة الكرة).

– رولينغ ح ّمام (دوش) Rolling Douche
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حجز أماكن عن طريق الرقم األخضر – 340 99 0800
وجبات ،الدخول إلى المرحاض ،إيواء ومرافقة
نفسية وطبية واجتماعية .كل الخدمات مجانية
والجميع يمكنهم االستفادة منها.
أين يمكنك أن تغتسل ؟

– ح ّمامات عمومية Douches Publiques

الحمامات االجتماعية منظمة من يوم الثالثاء إلى يوم األحد من الساعة  9صباحا إلى الساعة  2مساء
السعر 2،50 :يورو
أحمل معك صابون ومنشفة.
شارع دو شوفروي  28في بروكسل – 68 24 511/02
حافلة  48-27موقف بورت (باب) دو هال.
حاففلة  48بالس دو جو دو بال (ساحة لعبة الكرة).

– دوش (ح ّمام) فلوكس DoucheFLUX

من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة  2والنصف مساء .يوم
األربعاء للنساء فقط.
يوم السبت من الساعة  10والنصف صباحا إلى الساعة  2والنصف مساء.
السعر 1 :يورو للح ّمام.
شارع فيتيرينار (أطباء بيطريون)  84في أندرلخت – 27 58 319/02
ترام  82-81-32حافلة  50-49موقف أفينو دو روا (نهج الملك)
حافلة  78موقف فيتيرينار (أطباء بيطريون).
مترو  6-2موقف جار دو ميدي (محطة دو ميدي).
– الفونتان (النافورة)
عن طريق موعد من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  9صباحا إلى الساعة منتصف النهار ومن
الساعة  1مساء إلى الساعة  4مساء
ح ّمام ،عالجات تمريضية ،العناية باألقدام ومعالجة الطفيليات :مجاني.
شارع هوت  346في بروكسل – 10 09 510/02
ترام  51-4-3مترو  6-2موقف بورت (باب) دو هال.
La Fontaine

– إيلو – سونتر دي جور (مركز النهار) (لو كلو) )Ilot – Centre de jour (Le Clos

 7أيام 7/من الساعة  9والنصف صباحا إلى الساعة  11صباحا .السعر  1 :يورو
بعد منتصف النهار في األسبوع من الساعة  2والنصف مساء إلى الساعة  3والنصف  :للنساء فقط.
33أ بارفيس دو سان-جيل – 3333 33 537/02
6

ضرورة أن تكون قد تم (ت) توجيهه (ها) من قبل جمعية شريكة للشبكة للدخول ألول مرة إلى المكان
مفتوح  6أيام في األسبوع ،يوم االثنين من الساعة منتصف النهار والنصف إلى الساعة  5مساء ،من يوم
الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة  9والنصف صبا ًحا إلى الساعة  5مساء ،يوم السبت من الساعة 10
والنصف صباحا إلى الساعة  2مساء.
مفتوح مع دخول مجاني ،ما عدا من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة حتى الساعة  11والنصف صبا ًحا (الدخول
بموعد)
شارع السين  63في بروكسل 32 33 514/02 -
ترام  51-83-82موقف بورت (باب) أندرلخت.
-

– مطعم القلب في سان-جيل

Resto du Cœur de Saint-Gilles

من سبتمبر إلى جوان :االستقبال في المساء من الساعة  4والنصف مساء إلى الساعة  7مساء.
شارع البوسنة  22في سان-جيل – 76 92 538/02
ترام  81موقف بارتيليمي أو ترام  82موقف أفونو دو روا (نهج الملك).
أين يمكن أن تستريح ؟
– بيير دونغل (حجر الزاوية) Pierre d’Angle

إمكانية القيام بقيلولة بعد حجز هاتفي من طرف إخصائي اجتماعي على الساعة  1مساء.
الدخول ما بين الساعة  1والنصف مساء إلى الساعة  3مساء.
شارع تار نوف (األرض الجديدة)  153في بروكسل 01 38 513/02
ترام  51-4أو مترو  6-2جار دو ميدي (محطة دو ميدي).
حافلة  48موقف جو دو بال (لعبة الكرة).
أين تقضي الليلة ؟
– بيير دونغل (حجر الزاوية) Pierre d’Angle

شارع تار نوف (األرض الجديدة)  153في بروكسل 01 38 513/02
ترام  51-4أو مترو  6-2جار دو ميدي (محطة ميدي).
حافلة  48موقف جو دو بال (لعبة الكرة).

– سامو (خدمة المساعدة الطبية الطارئة) إجتماعي
إيواء في حاالت الطوارئ ،رجال ونساء وعائالت.
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Le Samu Social

طريق (شارع) دو السين  63في بروكسل – 32 33 514 /02
ترام  51-83-82موقف بورت (باب) دندارلخت.
أين تدفئ نفسك ؟
– المساعدة المتبادلة (أونتريد) في سان-جيل
مفتوح من الساعة  8صباحا إلى منتصف النهار.
المداومات االجتماعية  :من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى  11صباحا.
شارع دو الجليز (الكنيسة)  59في سان-جيل – 02/541 81 14
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل
مترو  6-2موقف بورت دو هال. .
– إيلو – مركز النهار (لوكلو) )Ilot – Centre de jour (Le Clos

مفتوح  7أيام 7/من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة  11والنصف صباحا ومن الساعة 1
والنصف مساء إلى الساعة  5مساء (إلى الساعة  4مساء في أيام نهاية األسبوع) (شخص واحد كحد
أقصى) .ليس يوم الثالثاء.
أول ثالثاء من الشهر ،مغلق على الساعة  1والنصف مساء وآخر يوم ثالثاء من الشهر ،مغلق على
الساعة  3والنصف مساء.
33أ بارفيس سان-جيل – 33 33 537/02
ترام  51-4-3موقف بارفيس سان-جيل.
مترو  6-2موقف بورت (باب) دو هال.
– ناتيفيتاس Nativitas

الثالثاء ،للرجال توزي ع مجان للمالبس من الساعة  2ظهرا ى
حت الساعة  3عرصا يف  65شارع هوت
ي
الجمعة ،للنساء واألطفال ،بيع المالبس من الساعة  2ظهرا ى
حت الساعة  3عرصا يف  118شارع هوت
شارع هوت  65و  118يف بروكسل – 35 02 512/02
ترام  51-4-3ى
ومتو  6-2موقف بورت (باب) دو هال
حافة  27-48-95موقف شابيل.
شارع العليا  65و 118في بروكسل – 35 02 512/02
ترام  51-4-3ومترو  6-2موقف بورت دي هال
الحافلة  27-48-95موقف شابيل

– مطعم اجتماعي الرونكونتر (اللقاء) Resto social La Rencontre
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مترو  ،6-2موقف بورت (باب) دو هال.
المبشرون باألعمال الخيرية – أخوات األم تاراز
Les missionnaires de la charité – Les sœurs de Mère Theresa

وجبة ساخنة مجانية جاهزة ألخذها كل يوم ما عدا يوم الخميس من الساعة  2والنصف مساء إلى
الساعة  4مساء
أفونو دو روا (نهج الملك)  69إلى  1060سان-جيل – 17 41 539/02
ترام  – 82حافلة  64موقف أفونو دو روا (نهج الملك).

– ناتافيتاس Nativitas

مجان يف بورت دو سوب (باب الحساء) ،سندويشات ،قهوة ،مقبالت ،ماء من الساعة 12
توزي ع
ي
(منتصف النهار) إىل الساعة  1والنصف مساء  +توزي ع طرود غذائية لسكان دا مارول.
شارع هوت  118يف بروكسل – 35 02 512/02
حافلة  27-48-95موقف الشبيل.

– ريستو دو كور (مطعم القلب) بسان-جيل Resto du Cœur à Saint-Gilles

وجبة ساخنة من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  11صباحا ً إلى الساعة  1مسا ًء
السعر 1 :يورو
حساء/خبز محمص مجاني.
االستقبال في المساء :من الساعة  4والنصف مساء إلى الساعة  7مساء ،حساء/خبز محمص  +قهوة مجاني.
إلتقي مع أخصائي اجتماعي :االثنين والثالثاء والخميس و
ظهرا أو بموعد.
الجمعة من الساعة  11صبا ًحا حتى الساعة 1
ً
شارع دو بوسني (البوسنة)  22في سان-جيل – 76 92 538/02
ترام  81موقف برتيليمي أو ترام  82أفينو دو روا (نهج الملك).
– الرونكونتر (اللقاء) ،خدمة االستقبال بالنهار
ضروري أن يتم توجيهكم من قبل جمعية شريكة للشبكة للدخول ألول مرة إلى المكان
مفتوح على الساعة  2مساء.
مفتوح مع دخول مجاني ،ما عدا من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة حتى  11:30صبا ًحا (الدخول عن
طريق موعد)
من الساعة  1مساء إلى الساعة  2مساء وجبة ساخنة ومجانية
قهوة/شاي مجاني كل يوم
مداومات اجتماعية :من اإلثنين إلى الجمعة
إمكانية المرافقات الجسدية
الدخول إلى الحواسيب كل يوم (ساعة واحدة لكل شخص)
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– راهبات الفقراء الصغيرات Les Petites Sœurs des Pauvres

 7أيام 7/توزيع مجاني للخبز المحمص،
من الساعة  9صباحا إلى الساعة  10صباحا.
شارع هوت  266في بروكسل – 80 13 512/02
حافلة  48موقف جو دو بال (لعبة الكرة) – ترام  93-92موقف
بويالرت – مترو  2و  6موقف لويز أو بورت (باب) دو هال
– ريستو (مطعم) دو سان-جيل
من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة  10صباحا،
فطور الصباح مجاني.
شارع البوسنة  22سان-جيل – 76 92 538/02
Resto du Cœur de Saint-Gilles

منتصف النهار والمساء :
– الكروا روج (الصليب األحمر) La Croix-Rouge

حانة للحساء وإطعام مصغر كل أيام األحد من الساعة  10صباحا إلى الساعة  1مساء.
شوسي (طريق) دو فوراست  49في سان-جيل
ترام  51-4-3مترو  6-2موقف بورت دو هال
– مربو الشارع ببلدية سان-جيل Les Educateurs de rue de la commune de Saint-Gilles

الثاني والرابع من كل يوم ثالثاء في المساء من الساعة  6مساء إلى الساعة  9ليال :قهوة وسندويشات مجانية
في جار دو ميدي (محطة دو ميدي) وما جاورها.
91 23 539/02
– ثالجة للجميع Un frigo pour tous
الدخول بدون موعد من يوم الثالثاء إلى يوم السبت من الساعة  10صباحا إلى منتصف النهار
طريق أرتور ديديريش  34إلى  1060سان-جيل

– إيلوت – مركز النهار (لوكلو) )Ilot – Centre de jour (Le Clos

 7أيام 7/وجبة منتصف النهار ب  2يورو للذين ليس لهم مأوى.
(توزيع التذاكر إبتداء من الساعة  10صباحا) 20( .شخص جالس في الداخل كأقصى حد).
الخدمة األولى من الساعة منتصف النهار إلى الساعة منتصف النهار و 45دقيقة
الخدمة الثانية من الساعة منتصف النهار و 50دقيقة إلى الساعة  1والنصف.
تقدّم الوجبة على الساعة منتصف النهار والنصف ،ستغلق األبواب أثناء الوجبة.
ابتداء من الساعة  2والنصف مساء :حساء مجاني ،صحن اليوم (محدد) ب  0،50يورو (ما عدا في
أول يوم ثالثاء في الشهر).
33أ بارفيس دو سان-جيل – 33 33 537/02
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
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خطة مع أو بدون مأوى للفترة 2022-2021
سان جيل وما جاورها
اعتبارا للحالة الصحية المرتبطة بـكوفيد  19من المرجح أن تتغيّر المواقيت المبينة أدناه .ننصحكم أن تتصلوا
عبر الهاتف قبل الذهاب إلى عين المكان.

أين تأكل ؟
في الصباح :
– مر ّبو الشارع في بلدية سان-جيل

Les éducateurs de rue de la commune de Saint-Gilles

كل أول وثالث أيام االثنين من الساعة  9صباحا إلى الساعة  11صباحا،
توزيع القهوة في محطة ميدي ومحطة ميدي
وما جاورها 91 23 539/02 -؛
– إنتريد (التعاون المتبادل) بسان-جيل L’Entraide de Saint-Gilles

من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة  10صباحا،
القهوة وفطور الصباح والحساء مجاني من الساعة  10صباحا حتى نهاية المأكوالت.
المداومات االجتماعية :من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة 11
صباحا.
شارع الكنيسة  59في سان-جيل 59 14 81 541/02 -
ترام  51-4-3موقف بارفيس دو سان-جيل.
مترو  6-2يتوقف في بورت (باب) دو هال.
– إيلو – سونتر دي جور (مركز النهار) (لو كلو) )Ilot – Centre de jour (Le Clos

 7أيام 7/فطور الصباح من الساعة  8والنصف صباحا إلى الساعة  9والنصف صباحا
السعر 1 :يورو و 0.30يورو للمشروبات.
33أ بارفيس دو سان-جيل – 3333 33 537/02
مترو  2و  6موقف بورت (باب) دو هال  -ترام 4-3
موقف بارفيس دو سان-جيل أو بورت (باب) دو هال.

1

ﻣﺧطط ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء 2022 – 2021
ﻓﻲ ﺳﺎن ﺟﯾل واﻟﻧواﺣﻲ

Editrice responsable: Myriem AMRANI Présidente du CPAS de Saint-Gilles, 40 rue F. Bernier - 1060 Saint-Gilles

ﻰ ) 9:30ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗذاﻛر ﻣن  8:30إﻟﻰ  (9:00ﻣﻘﺎﺑل  1ﯾور
ﻠﻰ 7
arvis de Saint Gilles 33A-1060 Saint Gilles-02/
Parvis de Saint Gillesاو ﻣﯾﺗرو 6-2ﻣﺣطﺔ rte de Hal
 L’Entraideاﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﺳﺎن ﺟﯾل
ﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8:30إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  10:00ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ووﺟﺑﺔ إﻓطﺎ
 10:1ﺣﺗﻰ .11:00
ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8:30إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 1:00

