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 الجدول الزمني لخدمة كالیه: أیار 2020
 

 في مواجهة الوباء العالمي للفیروس التاجي ، حدثت بعض التغییرات على كیفیة ووقت تشغیل الخدمات في كالیه. إلیك مخطط تفصیلي

 لما ال یزال بإمكانك الوصول إلیه ، على الرغم من تذكر أنه قد ال تزال هناك بعض التغییرات.

 
 االستحمام : ال تزال الحافالت التي تأخذ الناس إلى الحمام تعمل في ساعات الخدمة المعتادة.

  Rue des Huttes: االثنین والجمعة الساعة 10:15 -13:30

  BMX/Rue Jacques Monod: من االثنین إلى الجمعة الساعة 14:30-13:30

 Hospital/Virval: االثنین والجمعة الساعة 10:15-9:15
 

  الطعام

 LA VIE ACTIVE: الشاي والماء والخبز والجبن مرتین في الیوم; Rue des Huttes, BMX, مستشفى الغابة

 SALAM: اإلفطار (األماكن واألوقات المعتادة) یوفر Salam أیًضا عبوات الطعام للطهي ، كل یومین تقریًبا في كل مخیم ، والخیام

 والقماش المشمع واألحذیة والخشب والمالبس الدافئة حسب الحاجة ومخزونها.

 CALAIS FOOD COLLECTIVE: عبوات الطعام الجاف ، یتم إحضارها إلى مكان إقامتك بعد الظهر كل ثالثة أیام (إما االثنین

 واألربعاء والجمعة أو الثالثاء والخمیس والسبت)
 

 األصناف غیر الغذائیة

 COLLECTIVE AID: توزع الخیام وأكیاس النوم 4 مرات أسبوعیًا (في الصباح الباكر) في وسط البلدة والغابة الكبیرة سیأخذون

 طلبات المالبس واألحذیة أیام االثنین والجمعة الساعة 12:00 في محطة BP. في BMX و Covoit ، یأخذون الطلبات یومي الثالثاء

 والسبت خالل جلسة الرسوم.

 CARE4CALAIS: توفیر عبوات الطعام للطهي ، والمواد غیر الغذائیة مثل المالبس ، وأكیاس النوم وأدوات التجمیل ، ورسوم الهاتف.

 BMX و Old Lidl: الثالثاء ، 14:00-16:00

 شارع des Huttes: األربعاء ، 16:00-14:00 والسبت ، 16:00-14:00 (المواد غیر الغذائیة ورسوم فقط)

 المستشفى: الجمعة ،16:00- 14:00

 

 معلومات طبیة

 MÉDECINS DU MONDE: (معلومات طبیة / تحدید حاالت / فیروس التاجي / التوجه إلى العیادات المتنقلة) أیام االثنین والجمعة

.RDV/Zone des Dunes 13:30-15:30, في ، 

 *IMPORTANT*: Médecins du Monde لن یكون في الغابة في 1 أو 8 أایار 2020 بسبب األعیاد الوطنیة الفرنسیة.

 

RDV/Zone  عیادة متنقلة تقدم الرعایة الصحیة األولیة من الممرضات المدربین. األربعاء ،13:30-15:30, في:CROIX-ROUGE 

 des Dunes, بالقرب من مكان الطعام.

 

.La PASSإذا كنت بحاجة إلى عالج طبي من طبیب ، فقم بزیارة  

 

Protection Civile فیروس التاجي*: ألي شيء یتعلق بالفیروس التاجي (الحمى والسعال وجري األنف) ، یمكنك تقدیم نفسك إلى* 

 (اإلسعافات األولیة) في RDV ، بالقرب من مكان الطعام ، أیام االثنین / األربعاء / الجمعة الساعة 30 :13-15:30 سیتمكنون من

 رعایتك و توجیهك نحو الخدمات ذات الصلة.

 

 ！الطوارئ

 UTOPIA: Utopia فریق على األرض في شمال فرنسا ، ویمكنك االتصال بهم في أي وقت على0033753918596. یمكنهم تقدیم

 المعلومات والتوجیه للخدمات الحیویة ، على سبیل المثال في حالة الطوارئ الطبیة ، أو إذا كنت بحاجة للوصول إلى سكن الدولة على

 المدى القصیر.
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           خشب

 ساحة الخشب:  توزیع الخشب كل یومین في األماكن المعتادة (حسب المخزون).

 

 ��شحن الهاتف

 COLLECTIVE AID: الشحن في Covoit 12: 00-13: 45 ، و BMX 16: 00-17: 45 ، یوم الثالثاء ، األربعاء ، الخمیس ، السبت

 ، األحد

 SECOURS CATHOLIQUE: شحن الهاتف في الساعة 16:00-17:45 في محطة BP في الغابة الكبیرة ، االثنین واألربعاء والجمعة

 

 القصر غیر المصحوبین

 إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما ، تأكد  خدمة شباب الالجئین  تأكد من أن حقوقك محمیة وأنك في أمان. یقدمون معلومات ویساعدونك في

 العثور على مكان آمن للنوم. یمكنك مقابلتهم أو االتصال بهم ، وسوف یحاولون مساعدتك.

 

 RDV/الغابة الكبیرة:  الثالثاء, 12:30-10:30

 إذا كان لدیك حالة طوارئ ، اتصل 0033753570534 (كل یوم من  17:00-9:30 ویوم السبت / األحد طوال الیوم)

  یمكنك أیضا االتصال بـ كالودیا +447445103594  او شونا +447445163618, (من االثنین الى الجمعة  17:00-9:30)

 

  Virval/Old Lidl: الخمیس, 14:00-12:00

 BMX/International: الجمعة, 13:00-11:00

 

  إذا كان لدیك حالة طوارئ, اتصل 0033753570534 (كل یوم من  17:00-9:30 ویوم السبت / األحد طوال الیوم)

  یمكنك أیًضا االتصال بـ كاثلین +33 7 53 37 77 41 او محمد +44 74 13 39 46 79, (من االثنین الى الجمعة  17:00-9:30)

 

 االتصال بالعائلة المفقودة

 CROIX-ROUGE, خدمة الحفاظ على الروابط العائلیة واستعادتها: لمساعدتك في العثور على االتصال بعائلتك والحفاظ علیه. هم في

 كالیه Grande-Synthe عدة مرات في األسبوع. یمكنك االتصال بهم عن طریق الهاتف على 0033654649339 أو عبر البرید

.rlf.mobile@croix-rouge.fr اإللكتروني على 

 

 ��رصید الهاتف

Phone Credit for‘ التي تسمى بـ Facebook یمكنك التقدم بطلب للحصول على رصید الهاتف من خالل االنضمام إلى مجموعة 

 Refugees and Displaced People’ (https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/),ملء بعض

www.pc4r.org/robot  األسئلة البسیطة ثم اتباع الرابط 

 إذا لم یكن لدیك هاتف ذكي ، فیمكنك إعطاء التفاصیل الخاصة بك (االسم ورقم الهاتف ورمز IMEI ومزود الشبكة) لمتطوع یمكنه

 إرسالها إلى Refugee Info Bus لتقدیم طلب لك.

 یمكنك التقدم بطلب للحصول على االئتمان مرة واحدة كل 30 یوًما. یرجى عدم محاولة التقدیم أكثر من هذا ، حیث قد یتم حظرك بشكل

 دائم.

 

 معلومات

 حافلة المعلومات لالجئین:  إذا كنت بحاجة إلى معلومات محدثة عن حقوقك ، أو الوضع في فرنسا ، أو الفیروس التاجي أو طلب اللجوء

 ، تابعنا على  Facebook (https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/) او قم بزیارة

.www.refugeeasylum.info 
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