2020- 2021مخطط فترة البرد
 ،فإنه يمكن تغيير المواقيت أدناه19نظرا للوضعية الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد .
ننصحكم باإلتصال عن طريق الهاتف قبل أن الذهاب إلى عين المكان .ك

أين يمكن تناول الطعام؟

في الصباح :

لوكلو (المغلق) Le Clos
أشخاص  10والنصف (أقصى حد  9والنصف إلى الساعة  8فطور الصباح من الساعة  7أيام 7/أ
جالسين في الداخل) .ك
يورو بالنسبة للمشروبات .ك 0,30يورو و 1السعر :
 537/02 33 33أ بارفيس سان-جيل – 33أ
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
 3 – 4موقف بورت دي هال ،ترامواي  6و 2مترو
موقف بارفيس سان-جيل أو بورت دو هال .ك
 المعاونة المتبادلة لسان-جيل L’Entraide de Saint-Gillesصباحا ،ك 10والنصف صباحا إلى الساعة 8من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة
قهوة وفطور الصباح مجاني وحساء
صباحا مقدم في الخارج .ك 11صباحا إلى الساعة 10من الساعة
مداومات إجتماعية  :من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة
ضباحا .ط 11والنصف صباحا إلى الساعة 8من الساعة
 02/ 541 81 14إلى سان-جيل – 59طريق الكنيسة
Rue de l’Église 59 à Saint-Gilles – 02/541 81 14
موقف برفيس سان-جيل.ك3-4-51ترام
موقف بورت دو هال .ك2-6مترو

 أخوات الفقراء الصغيرات Les Petites Sœurs des Pauvresتوزيع محاني للخبز المحمص 7أيام 7/أ
صباحا .ك 10صباحا إلى الساعة 9من الساعة
 512/02 13 80إلى بروكسل – 266الطريق العالي
Rue Haute 266 à Bruxelles – 02/512 13 80
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موقف جو دو 48الحافلة )(jeu de balle
الموقف92- 93بال
) (Poelaertموقف لويز 6و 2بوالئيرت  -ميترو ).(Louise

 -مطعم القلب لسان-جيل

الترامواي

Resto du Cœur de Saint-Gilles

 10والنصف صباحا إلى الساعة  8ديسمبر ،من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعى من الساعة 7بداية من
صباحا ،ك
شخص في قاعة  +طعام جاهز لحمله16فطور الصباح مجاني .على أقصى حد
 538/02 92 76إلى سان-جيل – 22طريق البوسنة
Rue de Bosnie 22 à Saint-Gilles – 02/538 92 76
ظهرا و مساء :
لوكلو (المغلق) Le Clos
يورو لمن ال مأوى له .ك ،2وجبة الغذاء ب  7أيام على 7أ
) أشخاص جالسين في الداخل ،10على أقصى حد 12توزيع تذاكر على الساعة (.
 14والنصف ،و األبواب ستُغلق خالل الوجبة .بداية من الساعة 12الوجبة تقدم على الساعة
يورو0،50والنصف ،الحساء مجاني ،صحن اليوم (محدد) بسعر
)ماعدا أول يوم ثالثاء في الشهر(.
 02/537 33 33بارفيس سان-جيل – 33أ
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
موقف بارفيس سان-جيل3-4-51ترام
 ،موقف بورت دو هال2-6مترو ).(Porte de Hal

 لجنة السامرية Comité de la Samaritaine 14إلى الساعة 12وجبة لحملها من الباب من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة
يورو إن أمكن ذلك1مساهمة مالية ب
لسكان مارول .يجب  18إلى الساعة 15توزيع طرود غذائية من الباب كل يوم أربعاء من الساعة
حجز موعد مع المساعدة اإلجتماعية ل "آ أس بي أل" .ك علة
بوركسل 100إلى 41/6طريق السامرية
Rue de la Samaritaine 41/6 à 1000 Bruxelles

02/513 06 26
موقف شابيل27-48الحافلة )(Chapelle

 ثالجة للجميع Frigo pour tous 12صباحا إلى الساعة 10يمكن الولوج إليه بدون موعد من يوم القالثاء إلى يوم السبت من الساعة
 1060إلى 34طريق أرتير ديدريش
Rue Arthur Diderich 34 à 1060
 مبشرو اإلحسان – أخوات األم تيريزا2

Les missionnaires de la charité – Les sœurs de Mère Theresa
 .مغلوق يوم  16والنصف إلى الساعة  14أيام من الساعة  7أيام على 6وجبة شاخنة مجاني لحملها
الخميس .ك
 539/02 41 17إلى سان-جيل – 69شارع الملك
Avenue du Roi 69 à Saint-Gilles – 02/539 41 17
موقف أفينو دو روا ك – 64حافلة 82ترام )(Avenue du Roi

 تاتيفيتاس Nativitasو  13إلى الساعة 12توزيع مجاني عند الباب للحساء ،ساندويتشات ،قهوة و تحلية من الساعة
النصف .ك
 512/02 02 35إلى بروكسل – 118الطريق العالي
موقف شابيل95-48-27حافلة )(Chapelle

 مطعم القلب لسان-جيل Resto du Cœur de Saint-Gilles .ك 13إلى الساعة 11وجبة ساخنة من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة
شخص في قاعة .ك16كحد أقصى
 +وجبة لحملها
يورو بعد دراسة اإلحتياجات لدى المساعد اإلجتماعي .ك 3يورو أو  2يورو – 1السعر :
حساء/ساندويتش مجاني .ط
والنصف إلى 9طرد غذائي مرة واحدة في األسبوع (من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة) من الساعة
والنصف .على أساس التسجيل عند المصلحة اإلجتماعية أو بطلب من "سي باس" بسان10-الساعة
جيل.ك
أو عن  16إللى الساعة 14المداومات اإلجتماعية  :الثالثاء ،األربعاء ،الخميس والجمعة من الساعة
طريق موعد .ط
 538/02 92 76بسان-جيل – 1طريق البوسنة رقم
Rue de Bosnie N°1 à Saint-Gilles – 02/538 92 76
موقف بيتليئيم81ترام )(Bethléem
 -اللّقاء ،مصلحة اإلستقبال في النهار La Rencontre, service d’accueil de jour

مساء .ك 19صباحا إلى الساعة  10أيام من الساعة  7أيام على 6
مغلق يوم اإلثنين .ط
صباحا ،فطور الصباح (وجبة خفيفة) مجاني .ط 11صباحا إلى الساعة 10:30من الساعة
 ،حساء الظهر (مجاني) .ك 13إلى الساعة 12:15من الساعة
وجبة ساخنة وحساء (مجاني) .ك 18:30إلى الساعة 17:30من الساعة
يورو .ط0,50قهوة طوال النهار بسعر
 .ك 80مكان بدال من 20م
دخول حر بالنسبة للنساء .بطاقة جديدة للعضو
أيام األربعاء ،الخميس والجمعة .ك
أ
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 514/02 33 32إلى بروكسل – 63طريق السين
Rue de la Senne 63 à Bruxelles – 02/514 33 32
موقف بورت دييندرلشت82-83-51كترام )(Porte d’Anderlecht

أين يمكنكم أن تدفئوا أنفسكم؟

لوكلو (المغلق) Le Clos
شخص على أقصى حد) .مغلق يوم  18( 16والنصف إلى الساعة  13أيام من الساعة  7أيام على 6أ
الثالثاء .ك
537/02 33 33أ بارفيس سان-جيل – 33أ
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
موقف بارفيس سان-جيل ط3-4-51ترام )(Parvis de Saint-Gilles
موقف بورت دو هال ط2-6مترو )(Porte de Hal

 المطعم اإلجتماعي اللّقاء Restaurant social La Rencontreشخص .ط22إستقبال محدود ل
إلى الساعة  12مساء ،الثالثاء من الساعة  19صباحا إلى الساعة  10أيام من الساعة  7أيام على 6أ
مساء .ط19
مغلق يوم اإلثنين.
 514/02 33 32إلى بروكسل – 63طريق السين
Rue de la Senne 63 à Bruxelles – 02/514 33 32
موقف بورت ديندرلشت82-83-51ترام )(Porte d’Anderlecht
ك

أين يمكن أن تستريح ؟
 حجر الزاوية Pierre d’Angle13:00إمكانية أخذ بقيلولة بعد الحجز عن طريق الهاتف من طرف عامل إجتماعي على الساعة
مساء .ط
مساء.ط 15:00مساء إلى 13:30الدخول ما بين
 513/02 38 01إلى بروكسل – 153طريق األرض الجديدة
Rue Terre Neuve 153 à Bruxelles – 02/513 38 01
محطة ميدي 2-6ومترو 4-51ترام
موقف لعبة الكرةط48حافلة )(Jeu de Balle
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أين تقضي الليلة؟
 مركز اإلسعاف اإلجتماعي Le Samusocialإيواء مستعجل ،للرجال وللنساء وللعائالت .ك
0800 99 340حجز المقاعد عبر الرقم األخضر -
وجبات ومرافق الصحية وإيواء ومرافقة
نفسية-طبية-اجتماعية .جميع الخدمات
مجانية ومتاحة للجميع .ك

أين يمكن أن تغتسل ؟
 حمامات عمومية Bains publicsتشتغل حسب الفترات الزمنية التالية  :ك
 صبا ًحا 9:30صبا ًحا  ،يتم بيع آخر تذكرة علي الساعة 9.15من الساعة  10:45والنصف – آخر تذكرة على الساعة 10الساعة  – 12الساعة 11:45الساعة - 13:15الساعة 13الساعةيورو2.50من يوم الثالثاء إلى يوم السبت .السعر:
أحضر معك الصابون والمناشف الورقية
 02/ 511 24 68إلى بروكسل – 28طريق شوفرول
Rue du Chevreuil 28 à Bruxelles – 02/511 24 68
موقف بورت دوهال ك27-48حافلة )(Porte de Hal
بالس جو دو بال48حافلة )(Place Jeu de Balle

 مرش فلوكس DoucheFLUXوالنصف مساء .ط 14والنصف صباحا إلى الساعة 8من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة من الساعة
يوم األربعاء مخصص خصيصا للنساء .ط
والنصف مساء .ك 14والنصف صباحا إلى الساعة 10يوم السبت من الساعة
شخص كحد أقصى في آن واحد داخل العمارة .ط15ش
يورو للمرش .ط1السعر :
 319/02 58 27إلى إيندرلشت – 84طريق بيطريين
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht – 02/319 58 27
موقف طريق الملك 49-50حافلة 32-81-82ترام )(Avenue du Roi
موقف فيتيرينير78حافلة )(arrêt Vétérinaires
موقف غار دو ميدي ط2-6مترو )(Gare du midi

 النافورة La Fontaine5

و من  12صباحا إلى الساعة 9عن طريق حجز موعد من يوم اإلثنين إلي يوم الجمعة من الساعة
 16إلى الساعة 13الساعة
مرش ،عالجات تمريضية ،اإلعتناء باألقدام وعالج
الطفيليات  :مجاني .ك
 510/02 09 10إلى بروكسل – 346الطريق العالي
Rue Haute 346 à Bruxelles – 02/510 09 10
موقف بورت دو هال 2-6ميترو 3-4-51ترام )(Porte de Hal
 مبشرو اإلحسان Missionnaires de la charitéصباحا للرجال فقط .ك 10صباحا إلى الساعة 9يوم األربعاء من الساعة
 539/02 41 17إلى سان-جيل – 69أفينو دو روا
Avenue du Roi 69 à Saint-Gilles – 02/539 41 17
موقف أفينو دو روا 64حافلة 82ترام )(Avenue du Roi
 مرش رولينغ Rolling Douche0474خدمة النظافة المتنقلة 007 414/ -
 إكسل) 1050مساء (ساحة فالجالي  6مسا ًء حتى الساعة 1:30االثنين من الساعة مساء 6مسا ًء حتى الساعة 1:30األربعاء من الساعة )شارع دي سول جار سونترال(شارع دي ال ديج 10 .مساء،استقبال يوم ماليبران ( 3صباحا حتى الساعة 11ا -الخميس من الساعة
اكسيل) حتى نهاية شهر مارس .ك1050
مساء ،إسبالناد جار دو ميدي (بجانب برج  6مسا ًء حتى الساعة 1:30ا -الجمعة من الساعة
المعاشات)
غير متوفرة في أيام العطل الرسمية .ط
مرشات ساخنة  ،تغيير كامل للمالبس  ،مشروبات ساخنة ،االستماع والتوجيه .ك
خدمات مجانية مفتوحة للنساء وللرجال ولألشخاص الذين لديهم كالب ولألطفال برفقة شخص بالغ .
قصرا لوحده) .ك
ومسؤول (وليس ل ً
أين تغسل مالبسك؟
بيل آ أس با أل Bulle ASBL
44/0487 88 68خدمة غسيل المالبس المتنقلة والمجانية -
 إكسل 1050مساء ،بالس (ساحة) فالجاي  5:30مساء حتى 1:30االثنين من)(place Flagey 1050 Ixelles
 مساء 5:30ظهرا حتى 1:30األربعاء من مساء 5:30مساء حتى 1:30الجمعة من)جانب برج المعاشات(.
غسالتين و جهازين لتنشيف المالبس .نحن نغسل مالبسكم و
كلغ /للفرد للمداومة الواحدة) .ك6نقوم بتجفيفه مجانًا (غسالة ل
ً
أثناء تشغيل الغسيل ،نقدم القهوة وخدمة االستماع والتوجيه حيثما أمكن ذلك .وفقا للمتطوعين
الحاضرين ،نقدم كذلك خدمة حالقة الشعر .نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع "آ أس با أل" رولينغ مرش .ك
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 مرش فلوكس DoucheFLUXصباحا .األربعاء مخصص للسيدات  11صباحا حتى الساعة 8:30من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة
فقط .ك
مساء .ط 12صبا ًحا حتى الساعة 10:30السبت من الساعة
)بشرط أن تستحم(
يورو 1كلغ .السعر3 :الغسيل كحد أقصى
استرجاع الغسيل النظيف في اليوم الموالي .ط
 319/02 58 27إلى أندرلشت – 84رو دا فيتيرينار
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht – 02/319 58 27
موقف أفنو دو روا 49-50حافلة 32-81-82ترام )(Avenue du Roi
موقف فيتيرينار78الحافلة )(Vétérinaires
 ،محطة غار دو ميدي2-6مترو )(Gare du midi

 لوكلو (المغلق) Le Closمساء إلى  13:30صباحا ومن الساعة  11صباحا إلى الساعة  9:30أيام من الساعة  7ايام على 7أ
مساء .ط18الساعة
يورو يغطي كل شيء2السعر :
كيلوغرام7حد أقصى :
537/02 33 33أ بارفيس سان-جيل – 33أ
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
موقف بارفيس سان-جيل3-4-51ترام )(Parvis de Saint-Gilles
موقف باب هال2-6مترو )(Porte de Hal

 المعاونة المتبادلة لسان-جيل L’Entraide de Saint-Gillesيورو .1السعر  12 :صباحا إلى الساعة 10من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة
 541/02 81 14إلى سان-جيل – 59طريق الكنيسة
Rue de l’Église 59 à Saint-Gilles – 02/541 81 14
موقف بارفيس سان-جيل3-4-51ترام )(Porte de Saint-Gilles
موقف بورت دو هال ك2-6مترو )(Porte de Hal

أين تحفظ أغراضك ؟

 مرش فلوكس DoucheFLUX• إليجار جديد (حسب توافر خزائن الفارغة)
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مساء2:30تعالوا إلى مكتب االستقبال يوم الثالثاء أو الجمعة على الساعة
• لتمديد اإليجار أو الولوج إلى خزانة مستأجرة :
مساء أو يوم السبت  4صباحا حتى الساعة 8:30تعال إلى مكتب االستقبال من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة
مسا ًء .األربعاء مخصص للسيدات فقط .ك 4صباحا حتى الساعة 10:30من الساعة
يورو لألسبوع  ،حسب حجم الخزانة 2يورو 1.50 ،يورو1 ،السعر:
 319/02 58 27إلى أندارلشت – 84رو دا فيتيرينار
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht – 02/319 58 27
موقف أفونو دو روا 49-50حافلة 32-81-82ترام )(Avenue du Roi
موقف فيتيرينار78توقف الحافلة )(Vétérinaires
 ،موقف غار دو ميدي2-6مترو )(Gare de midi
أين تُعالج ؟
أثينا – أطباء عامون  -ممرضة Athéna – Médecins généralistes – infirmière
المدوامة الطبية واإلجتماعية ،من يوم االثنين إلى يوم الجمعة
مساء .ط 5مساء .آخر تسجيل على الساعة  6صبا ًحا حتى الساعة 9من الساعة
مسا ًء 5:30مساء حتى الساعة 1:30خدمة التمريض من يوم االثنين إلى يوم الخميس من الساعة
مغلقة خالل عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية .ك
31-33بوليفارد بيشوفشيم
Boulevard Bischoffcheim 31-33
02/244 53 02
إذا أمكن االتصال قبل المجيء .إذا ظهرت عليك أعراض كورونا ،فيرجى االتصال بمركز أثينا وال
تحضر إلى عين المكان .إذا كانت المكالمة غير ممكنة (ال يوجد نظام "جي أس أم"… ،).النتقل إلى
المركز بقناع .ك
موقف بوتانيك ط 2-6موقف روجيير مترو 3-4ترام )(Botanique
 مرش فلوكس• مداومة التمريض
ظهرا ،مجانية وبدون أخذ موعد  12صباحا حتى الساعة 10من الثالثاء إلى الجمعة ،من الساعة
مسبق ولكن التسجيل إجباري لدى مكتب االستقبال .األربعاء مخصص للسيدات فقط .ك
• العناية الطبية باألقدام
مساء .ك 4ظهرا ً حتى الساعة 1الجمعة من الساعة
مجانية ،التسجيل إجباري لدى مكتب االستقبال .ك
• التدليك الطبيعي
صباحا  10:30مساء للسيدات فقط .السبت من الساعة  4مساء إلى الساعة 2األربعاء من الساعة
مساء للجميع .ك4حتى الساعة
مجاني ولكن بوصفة طبية فقط .ك
DoucheFLUX
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ا• العالجات المتعلقة باألقدام :حمامات األقدام  ،تنظيف الجروح ،الضمادات ( ...عالجات أساسية،
بدون عالجات طبية لألقدام)
 .ك 2020/11/21عصرا إبتداء من  4ظهرا حتى الساعة 1سبت كل أسبوعين من الساعة
مجاني .ك
• أخصائية النظارات
ظهرا 12صباحا حتى الساعة 10كل ثاني خميس من الشهر من الساعة .
للحصول على أفضل خدمة ،يجب أن تتقن الفرنسية أو الهولندية أو اإلنجليزية وإال يرجى إحضار
شخص بإمكاننه القيام بالترجمة .ك
يورو1التسجيل إجباري لدي مكتب اإلستقبال .السعر:
 319/02 58 27إلى إندارلشت – 84رو دي فيتيرينار
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht – 02/319 58 27
موقف أفونو دو روا 49-50حافلة 32-81-82ترام )(Avenue du Roi
موقف فيتيرينار78الحافلة )(Vétérinaires
 ،موقف غار دو ميدي2-6مترو )(Gare de midi
دون DUNE
عالجات واستشارات مجانية .ك
مساء حتى الساعة 7لمدوامات المتعلقة بالتمريض من يوم االثنين إلى يوم الجمعة ،من الساعة
ليال .ط10:30
 02/538 70 74إلى سان-جيل – 124شارع هنري جاسبار
Avenue Henri Jaspar 124 à Saint-Gilles – 02/538 70 74
موقف بورت دي هال 2-6مترو 3-4-51ترام )(Porte de Hal

النافورة La Fontaine
ليال وكل يوم خميس من الساعة  21مساء إلى الساعة 19المداومات الطبية ،كل يوم إثنين من الساعة
مساء .ط 16مساء إلى الساعة 14
 510/02 09 10إلى بروكسل – 346الطريق العالي
Rue Haute 346 à Bruxelles – 02/510 09 10
موقف بورت دو هال 2-6مترو 3-4-51ترام )(Porte de Hal

 ميديبيس – إستشارات متنقلة مجانيةموجهة لمتعاطي المخدرات:
Médibus – Consultations Mobiles gratuites
destinées aux usagers de drogues :
مسا ًء في ريبيوكورت 6مسا ًء حتى 3اإلثنين من الساعة )(Ribeaucourt
مساء .ك 6مسا ًء حتى الساعن 3كل ثالثاء وخميس ،من الساعة
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ساحة سانكتيالت – موالنبيك-سان-جون
Place Sainctelette – Molenbeek-Saint-Jean
موقف سانكتيالت51ترام )(Sainctelette
 ميديبيس – إستقبال ،توجيه وإستشارات التمريض المتنقلة
من طرف أطباء العالم
Médibus – Accueil, orientation et
consultations mobiles de soins infirmiers
par Médecins du Monde
مسا ًء 8:45مسا ًء إلى الساعة 6:30االثنين من الساعة
رو دو سول ) ،(rue des solesغار سونترال (المحطة المركزية) )(Gare centrale
مسا ًء ،إسبالناد دو لوروب ،غار (محطة) دو ميدي 8:45مسا ًء حتى 6:30الثالثاء من الساعة
)(Esplanade de l’Europe, Gare du midi
مسا ًء  ،بالس سيمون بوليفار ،غار (محطة) دو نور 8:45مسا ًء حتى 6:30الخميس من الساعة
)(place Simon Bolivare, Gare du nord

آ أس بي أل" التضامن في فترات البرد
 "القارسظهرا حتى الساعة 12طبيب وممرضة :كل يوم ثالثاء من الساعة
مسا ًء .ك4
ً
ظهرا حتى الساعة 1غرفة تبديل المالبس  ،كل ثالثاء وخميس وجمعة من الساعة
ظهرا4
ً
ً
مسا ًء (اإلستفادة من الخدمات يكون فقط عن طريق تقديم وثيقة من مساعدتكم اإلجتماعية أو المربي).
إلى سان-جيل .ك74رو دو دانمارك
Rue du Danemark 74 à Saint-Gilles
موقف 81ترام )(Bethléem
أو ترام
3-4-51بيتليئيم
2-6مترو
موقف بورت دو هال )(Porte de Hal
ASBL Solidarité Grands Froids

أين يُمكن الحصول على معلومات؟

 كازاف  -مركز اإلستقبال اإلجتماعي األب فرواديرCASAF – Centre d’accueil social Abbé froidure
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المداومة االجتماعية ،الوساطة بخصوص الديو ،المساعدة القانونية ،المساعدة الغذائية والمادية
مسا ًء فقط عن طريق  4:30صبا ًحا إلى الساعة 8:30مفتوحة من االثنين إلى الجمعة من الساعة
ري أماريكان (شارع األمريكية)  101أو يطلب في عين المكان 60 04 533 02تحديد موعد على
إكسل1050
101 rue Américaine 1050 Ixelles

 CPASلسان-جيل CPAS de Saint-Gilles
ظهرا .ك 12صبا ًحا حتى الساعة 8مداومات االستقبال من الساعة
ً
40شارع فرناند بيرنييه
Rue Fernand Bernier 40
- 02/600 54 11
موقف بيتليئيم81ترام )(Bethléem
موقف بورت دو هال2-6مترو )(Porte de Hal
مترو موقف جانسون81أو ترام )(Janson
موقف لويزك2-6مترو )(Louise

 ديوجين Diogènesعمل الشارع في جميع أنحاء إقليم منطقة
بروكسل-العاصمة ،بما في ذلك في سان-جيل
دعم-مرافقة سكان الشارع
طوال مسارهم في حياة التهميش .ك
02/502 19 35
 مرش فلوكس DoucheFLUX• مساء .ك 3صباحا ً حتى الساعة 9المداومات النفسية-اإلجتماعية من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة
األربعاء بالنسبة للسيدات فقط .ك
صبا ًحا حتى الساعة 9المساعدة اإلجتماعية يمكن اإلتصال بها من االثنين إلى الجمعة من الساعة
مساء :م3
 0470 87 42 60عن طريق الهاتف: بالبريد االلكترونيvalentine.reyniers@doucheflux.be :• المدوامة القانونية (لألشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة بلجيكي)
مساء .ك 3ظهرا ً حتى الساعة 12الخميس من الساعة
اللغات :الفرنسية والهولندية واإلنجليزية
بدون موعد ولكن يجب تقديم طلب لمكتب االستقبال .مجاني
 319/02 58 27إلى إندرلشت – 84طريق دي فيتيرينار
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht – 02/319 58 27
موقف أفينو دو روا 49-50حافلة 32-81-82ترام )(Avenue du Roi
موقف فيتيرينير78الحافلة )(Vétérinaires
11

 ،محطة غار دو ميدي2-6مترو )(Gare du midi
 دون كونتوار موجه لمتعاطي المخدراتDUNE Comptoir destiné aux usagers de drogues
إستقبال من دون كشف الهوية ومجاني وغير مشروط .ك
مداومات االستقبال :من يوم االثنين إلى يوم الجمعة
ليال .ك 10:45مسا ًء إلى الساعة 7من الساعة
ليال ،الخميس من  10:30مسا ًء حتى الساعة 7المداومات االجتماعية  :الثالثاء والجمعة من الساعة
 .مسا ًء 5مساء إلى الساعة 2الساعة
 02/538 70 74إلى سان-جيل 124شارع هنري جاسبار
Avenue Henri Jaspar 124 à Saint-Gilles –02/538 70 74
موقف بورت دو هال 2-6مترو 3-4-51ترام )(Porte de Hal

 مربو الشارع Éducateurs de rueالحضور عند بارفيس
الثالثاء والخميس
على بارفيس 13إلى الساعة 11من الساعة
حضور في محطة ميدي و ما جاورها  :ك
 صباحا 11صباحا إلى الساعة 9في أول وثالث يوم إثنين من الساعة ليال .ك 9مساء إلى الساعة 6اليوم الثاني والرابع من أيام الثالثاء من الساعة68/70طريق فندق العمالت
سان-جيل1060س
Rue de l'hôtel des monnaies 68/70
1060 Saint-Gilles
educateurs.1060@stgilles.brussels
02/539.23.91
 مصلحة العدالة الجوارية – مداومات قانونية عامةعصرا ،األربعاء والخميس من الساعة  4ظهرا إلى الساعة 2م -مساعدة قانونية  :اإلثنين من الساعة
ظهرا .ك 12صباحا إلى الساعة 9
 .فقط عن طريق الهاتف ،ال يوجد محامون برو 7- 8 .02/542 62 40-ساحة برودهارس 126س
ديو (إحالة مباشرة نحو ‘’بي أي جي’’) وبدون موعد .ك
 المعاونة المتبادلة لسان-جيل Entraide Saint-Gillesالمداومات اإلجتماعية  :من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة
صباحا .ك 11صباحا إلى الساعة 30 :8من الساعة:
 541/02 81 14إلى سان-جيل – 59طريق الكنيسة
Rue de l’Eglise 59 à Saint-Gilles – 02/541 81 14
موقف بارفيس سان-جيل3-4-51ترام )(Parvis de Saint-Gilles
موقف بورت دو هال ك2-6مترو )(Porte de Hal
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 ممرضي الشارع Infirmiers de rueعمل في الشارع وإعادة اإلدماج في السكن
لألشخاص بدون مأوى على مستوى كل إقليم منطقة بروكسل-العاصمة ،بما في ذلك
265/02 33 00سان-جيل.

 أطباء العالم Médecins du mondeمداومات هاتفية  :اإلثنين ،األربعاء ،ك
 5مساء إلى الساعة  1ظهرا ومن الساعة  12صباحا إلى الساعة 9الخميس والجمعة من الساعة
مساء .ك
ظهرا فقط .ك 12صباحا إلى الساعة 9الثالثاء من الساعة
13 43 255/02
 مطعم القلب لسان-جيل Resto du cœur Saint-Gilles 10إلى الساعة 9المداومة اإلجتماعية  :اإلثنين ،الثالثاء ،الخميس والجمعة من الساعة
 ،أو عن طريق حجز موعد في الظهر .ك 13إلى الساعة 11ومن الساعة
إمكانية لقاء ُمحاور خالل الوجبات ،في بداية األسبوع بخصوص الحاالت المستعجلة .ك
 02/538 92 76إلى سان-جيل – 22طريق البوسنة
Rue de Bosnie 22 à Saint-Gilles – 02/538 92 76
موقف بيتليئيم81ترام ) (Bethléem
أفنو دو روا82ترام )(Avenue du Roi
 المطعم اإلجتماعي اللّقاء Restaurant social La Rencontre ،ما عدا يوم اإلثنين من  12إلى الساعة 10المداومات اإلجتماعية في أيام األسبوع و من الساعة
 .ك 16إلى الساعى 14الساعة
 514/02 33 32إلى بروكسل – 63طريق السين
Rue de la Senne 63 à Bruxelles – 02/514 33 32
موقف بورت دااندرالشت ك82-83-51ترام )(Porte d’Anderlecht

 لوكلو (المغلق) Le Clos .ليس  18إلى الساعة  14ومن الساعة  12إلى الساعة  10مداومات إجتماعية من الساعة  7أيام 7/أ
مفتوح يوم الثالثاء ظهرا .ك
537/02 33 33أ بارفيس سان-جيل – 33أ
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
موقف بارفيس سان-جيل3-4-51ترام )(Parvis de Saint-Gilles
موقف بورت دي هال2-6مترو )(Porte de Hal
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