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የካለ (Calais) አገልግሎት የጊዜ ሰሌዳ: May 2020  
 

በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮርኔቫቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ምክነያት በካለ (Calais) ውስጥ አገልግሎቶች  

እንዴት እና መቼ እንደሚሰሩ ላይ አንዳንድ ለውጦች ተደርገዋል። አሁንም ማገኘት ስለሚችሉት ነገር ዝርዝር መግለጫ ይኸውልዎ ፣ 
ነገር ግን አንዳንድ ለውጦች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያስታውሱ። 

የገላ መታጠቢያ: ሰዎችን ወደ ገላ መታጠቢያ ቦታ የሚወስዱ አውቶቡሶች አሁንም በተለመደው የአገልግሎት ሰዓት ላይ እየሰሩ 

ናቸው። 

Rue des Huttes: ከሰኞ እስከ አርብ 10:15 -13:30  

BMX/Rue Jacques Monod: ከሰኞ እስከ አርብ 13:30-14:30  

Hospital/Virval: ከሰኞ እስከ አርብ 9:15-10:15 
 

Food  

LA VIE ACTIVE: ሻይ ፣ ውሃ ፣ ዳቦ እና አይብ በቀን ሁለት ጊዜ ፡ Rue des Huttes, BMX, Hospital Jungle 

SALAM: ቁርስ (በተለመዱ ቦታዎች እና ጊዜያት) ሳላም በግምት በየሁለት ቀን አንደ በእያንዳንዱ ካምፕ ለማብሰያ የሚሆን ምግብ 

ይሰጣሉ ፣ በተጨማሪም ድንኳኖች ፣ መደረቢያዎች ፣ ጫማዎች ፣ እንጨቶች እና ሙቅ ልብሶችን እንዳስፈላጊነቱ እና ባላቸው አቅም 

መሰረት ያከፋፍላሉ፡፡  
CALAIS FOOD COLLECTIVE: ደረቅ ምግቦችን በየሦስት ቀኑ ከሰዓት (ሰኞ ፣ ረቡዕ ፣ እና አርብ ፣ ወይም ማክሰኞ ፣ ሐሙስ እና ቅዳሜ) 

ወደምትኖሩበት ቦታ ያመጣሉ፡፡ 
 

ምግብ ያልሆኑ እቃዎች 

COLLECTIVE AID: በከተማው መሃል እና በትልቁ ጫካ (big jungle) ውስጥ ድንኳን እና የመኝታ ከረጢቶችን በሳምንት 4 ጊዜ (ማለዳ 

ላይ) ያድላሉ። ሰኞ እና አርብ በ 12:00 ላይ BP ጣቢያ ውስጥ የልብስ እና የጫማ ትዕዛዞችን ይቀበላሉ፡፡  በ BMX እና Covoit ማክሰኞ 

እና ቅዳሜ የስልክ ባትሪ መሙያ ክፍለ ጊዜ ላይ ትዕዛዞችን ይቀበላሉ፡፡  
 

CARE4CALAIS: ለማብሰያ የሚሆኑ የምግብ ጥቅሎችን ፣ ምግብ ያልሆኑ ነገሮች እንደ ልብስ ፣ የመኝታ ቦርሳዎች እና የሽንት ቤት 

እቃዎችን እና የስልክ ባትሪ መሙያ የመሳሰሉትን ያቀርባሉ፡፡ 
BMX and Old Lidl: ማክሰኞ ፣ 14:00-16:00 

Rue des Huttes: ረቡዕ ፣ 14:00-16:00 እና ቅዳሜ ፣ 14:00-16:00 (ምግብ ያልሆኑ ዕቃዎችን እና የስልክ ባትሪ መሙያ የመሳሰሉትን 

ብቻ) 

ሆስፒታል: አርብ ፣ 14:00-16:00 

 

የሕክምና መረጃ 

MÉDECINS DU MONDE: Marauds (የህክምና መረጃ / Covid-19 ጉዳዮችን መለየት ለተንቀሳቃሽ ክሊኒኮች መመሪያ) ሰኞ እና 

አርብ ፣ 13:30 - 30:30 ፣ በ RDV/Zone des Dunes. 

*አስፈላጊ*: Médecins du Monde በፈረንሳይ ብሔራዊ በዓላት ምክንያት ከ May 1 እሰከ 8 ፣ 2020 ድረስ ወደ ጫካው (Jungle) 

አይመጡም፡፡ 
 

CROIX-ROUGE: በሰለጠኑ ነርሶች የመጀመሪያ የጤና ጥበቃ አገልግሎት የሚሰጥ ተንቀሳቃሽ ክሊኒክ ረቡዕ ፣ 13:30-15:30 ቦታ 

RDV/Zone des Dunes, food place አጠገብ  

ከሐኪም የህክምና አገልግሎት ማገኘት ከፈለጉ La PASSን ይጎብኙ፡፡  
 

*COVID-19*: ስለ ኮሮናቫይረስ በተመለከተ ለማንኛውም ነገር (ትኩሳት ፣ ሳል ፣ የአፍንጫ ፍሰትን)  ፣ ሰኞ/ረቡዕ /አርብ 13:30 -15:30 

ላይ ወደ Protection Civile (የመጀመሪያ ረዳቶች) RDV ፣ food place አቅራቢያ ወደሚገኘው መሄድ ይችላሉ፡፡ እርስዎን ይንከባከባሉ 

በተጨማሪም አሰፈላጊ አገልግሎቶች ወደሚያገኙበት ይመራሉ። 

 

！ድንገተኛ አደጋዎች  

UTOPIA: Utopia በሰሜን ፈረንሣይ ውስጥ የሚገኙ ቡድን ናቸው ፣ እና በ +33 7 53 91 85 96 ላይ በማንኛውም ጊዜ ሊደውሉላቸው 

ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ ድንገተኛ የጤና አደጋ ሲያጋጥም ወይም የአጭር ጊዜ የመንግስት መኖሪያ ቤት ማግኘት ከፈለጉ። 



Amharic  

 

 እንጨት 

WOOD YARD: በየሁለት ቀን በተለመደው ቦታ እንጨት (ማገዶ) ማከፋፈል (በክምችት መሠረት) 

 

🔌የስልክ ባትሪ መሙላት 

COLLECTIVE AID: የስልክ ባትሪ መሙላት በCovoit 12:00-13:45, እና በ BMX 16:00-17:45፣ ማክሰኞ ፣ ረቡዕ ፣ ሐሙስ ፣ ቅዳሜ ፣ 
እሑድ 

SECOURS CATHOLIQUE: የስልክ ባትሪ መሙላት 16:00-17:45 ትልቁ ጫካ (big jungle) ውሰጥ በሚገኘው BP station ሰኞ ፣ ረቡዕ 

እና አርብ 

 

ከቤተሰብ ጋር ያለሆኑ ልጆች  

ዕድሜዎ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ የREFUGEE YOUTH SERVICE መብቶችዎ እና ደህንነትዎ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ መረጃ 

ይሰጣሉ እንዲሁም የሚተኙበትን አስተማማኝ ቦታ እንዲያገኙ ይረዱዎታል፡፡ እነሱን ማነጋገር ወይም ሊደውሉላቸው ይችላሉ ፣ 
እነሱም እርስዎን ለማገዝ ይሞክራሉ፡፡ 
 

RDV/Big Jungle: ማክሰኞ 10:30-12:30 

የድንገተኛ ጊዜ ችግር ካለብዎ በስልክ ቁጥር +33753570534  ይደውሉ (በየቀኑ ከቀኑ 17:00-9:30 እና ቅዳሜ / እሑድ ቀኑን ሙሉ) 

እንዲሁም ወደ ክላውዲያ +447445103594 ወይም ሾና +447445163618 መደወል ይችላሉ (ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9:30 - 17:00 

ድረስ)  

 

Virval/Old Lidl: ሐሙስ ከ 12:00-14:00  

BMX/International: አርብ ከ 11:00-13:00 

 

የድንገተኛ ጊዜ ችግር ካለብዎ በስልክ ቁጥር +33753570534 ይደውሉ (በየቀኑ ከ 17:00 እስከ 9:30 እና ቅዳሜ / እሑድ ቀኑን ሙሉ) 

በተጨማሪም ካትሊን +33 7 53 37 77 41 ወይም መሀመድ +44 74 13 39 46 79 መደወል ይችላሉ (ከሰኞ እስከ አርብ 9:30-17:00 

ድረስ) 

 

ከጠፋ ቤተሰብ ጋር መገናኘት 

CROIX-ROUGE, Maintaining and Restoring Family Links Service: ቤተሰብዎን እንዲያገኙ እና ያለዎትን ግንኙነት እንድጠናከር 

ያግዛሉ፡፡ በሳምንት ውስጥ ብዙ ጊዜ በ Calais እና Grande-Synthe ውስጥ ይገኛሉ። በስልክ +33 6 45 46 39 93 ወይም በኢሜይል 

rlf.mobile@croix-rouge.fr ማግኘት ይችላሉ 

 

📲የስልክ ሂሳብ  

‘Phone Credit for Refugees and Displaced People’ ተብሎ የሚጠራውን የፌስቡክ ቡድንን በመቀላቀል ለስልክ ሂሳብ ማመልከት 

ይችላሉ (https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/) ፣ www.pc4r.org/robot ን በመከተል ጥቂት ቀላል 

ጥያቄዎችን ይሙሉ ፣ ስማርትፎን ከሌለዎት የእርስዎን ዝርዝር መረጃ (ስም ፣ የስልክ ቁጥር ፣IMEI ኮድ እና የአውታረ መረብ አቅራቢ) 

ፈቃደኛ ይሰጡ እነርሱም ወደ Refugee Info Bus በመላክ እንዲያመለክቱ ያደርጋሉ፡፡  
በየ 30 ቀናት አንዴ ለስልክ ሂሳብ ማመልከት ይችላሉ። እስከመጨረሻው ሊታገዱ ስለሚችሉ እባክዎን በተደጋጋሚ ለማመልከት 

አይሞክሩ፡፡ 
 

መረጃ 

REFUGEE INFO BUS: ስለ በመብቶችዎ ፣ ፈረንሳይ ያለውን ሁኔታ ፣ COVID-19 ወይም ጥገኝነት መጠየቅ ላይ ወቅታዊ መረጃ 

ከፈለጉ በ Facebook ላይ ይከተሉን (https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/) ወይም www.refugeeasylum.info 

ይጎብኙ። 

 

https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/
http://www.pc4r.org/robot
https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/

