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 د کاالیس (Calais)  خدماتو مهال ویش: می 2020
 

 د کورونویرس نړیوالې ناروغۍ سره مخ شوی ، پدې کې یو څه بدلونونه راغلي چې کله او څنګه خدمات په کالیس کې کار کوي.

 دلته د هغه څه لنډیز دی چې تاسو یې الهم السرسی کولی شئ ، که څه هم په پام کې ونیسئ چې ممکن بدلونونه الهم رامینځته شي.

 

  شاورونه : بسونه چې خلک شاور ته وړل اوس هم د معمول ساعتونو خدمتونو کار کوي.

 Rue des Huttes: دوشنبه تر جمعې پورې په 10:15-1:30

 BMX/Rue Jacques Monod: دوشنبه تر جمعې پورې په 13:30-14:30

 Hospital/Virval: دوشنبه تر جمعې پورې په 9:15-10:15

 

  خواړه

 LA VIE ACTIVE: چای ، اوبه ، ډوډۍ او پنیر په ورځ کې دوه ځله؛

Rue des Huttes, BMX, Hospital Jungle 

 SALAM: ناري (معمولي ځایونه او وختونه).  سالم د پخلي لپاره خواړو کڅوړې هم چمتو کوي ، تقریبأ هره ورځ په هر کمپ کې، او

 خیمې ، ترپالونه ، بوټان ، لرګي او تودې جامې د اړتیا او د دوی سټاک سره سم.

 CALAIS FOOD COLLECTIVE: د وچو خوړو کڅوړې ، دا هغه ځای ته راوړل کیږي چیرې چې تاسو ژوند کوئ هر درې ورځې،

 په ماسپخین کې. (یا دوشنبه ، چهارشنبه او جمعه یا سه شنبه ، پنجشنبه او شنبه)

 

 غیر خوراکي توکي

 COLLECTIVE AID: ډله ییزه مرسته: د ښار په مرکز او لوی ځنګل کې د خیمو او خوب کولو کڅوړو ویشل ، په اونۍ کې 4

Covoit او BMX سټیشن کې د جامو او بوټانو امرونه واخلي. په BP ځله (سهار وختي).  دوی به د دوشنبه او جمعې په 12 بجو په 

 کې ، دوی د چارج ناسته په جریان کې د سه شنبې او شنبې په ورځو امرونه (سفارشونه) اخلي.

 

CARE4CALAIS: دوی د پخلي لپاره د خواړو کڅوړې ، د غیر خوراکي توکو لکه جامې ، د خوب کڅوړې او د تشناب اړتیاوې ، او د 
 .تلیفون چارج چمتو کوي

 BMX and Old Lidl: سه شنبه ، 14:00-16:00

 Rue des Huttes: چهار شنبه ، 16:00-14:00 ، او شنبه ، 16:00-14:00، (یوازې غیر خوراكي توکي او چارج)

 Hospital: روغتون، جمعه ، 14:00-16:00

 

  طبي معلومات

 Marauds :MÉDECINS DU MONDE: ماراودس، (طبي معلومات / د کوویډ - 19 قضیې پیژندل / ګرځنده کلینیکونو ته تمایل)

RDV/Zone des Dunes  د دوشنبی او جمعی په ورځو, 13:30-15:30، په 

 * مهم  *:  Médecins du Monde به د فرانسې ملي رخصتیو له امله په 2020 کې د می په 1 یا 8 په ځنګل کې نه وي.

 CROIX-ROUGE: ګرځنده کلینیک د روزل شوي نرسانو څخه لومړني روغتیا پاملرنې وړاندیز کوي. چهارشنبه ، 13:30-15:30،

 په RDV/Zone des Dunes کې ، د خواړو ځای ته نږدې.

 

 که تاسو د ډاکټر څخه طبي درملنې ته اړتیا لرئ، د La PASS څخه لیدنه وکړئ.

 

 *COVID19*: د کوروناویرس (تبه ، ټوخۍ ،بهېدونکې پوزه) په اړه د هرڅه لپاره ، تاسو کولی شئ خپل ځان د محافظت عامه ته

 وړاندې کړئ (لومړنۍ مرستې کونکي) د خواړو ځای ته نږدې ، د دوشنبه / چهارشنبه / جمعې په 15:30-13:30 کې.  دوی به

 وړتیا ولري چې تاسو ته پاملرنه وکړي او اړونده خدماتو ته مو الرښود کړي.

  

 ！ بیړنی حالتونه

 UTOPIA:  یوتوپیا په شمالي فرانسه کې په ځمکه کې یو ټیم دی ، او تاسو کولی شئ دوی ته په هر وخت کې 33753918596+

 ته زنګ ووهئ، دوی کولی شي حیاتي خدماتو ته معلومات او الرښود چمتو کړي ، د بیلګې په توګه د طبي بیړني حالت په حالت

 کې ، یا که تاسو د لنډمهاله دولتي هستوګنې السرسی ته اړتیا لرئ.
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 لرګي

 WOOD YARD: د لرګیو توزیع په معمول ځایونو کې هره دوه ورځ، (د سټاک مطابق).

  

 �� د تلیفون چارج

 ډله ییزه مرسته،  COLLECTIVE AID: چارج کول په Covoit کې په 1:45-12:00، او په BMX کې په 16:00-17:45،

 په سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه ، شنبه ، یکشنبه ورځونو کې.

BP د (big jungle) په 17:45-16:00 کې د تلیفون چارج کول په لوی ځنګل کې  :SECOURS CATHOLIQUE 

 سټیشن کې، په دوشنبه ، چهارشنبه او جمعې .

 

 بې همراه کوچنیان

  که تاسو د 18 کالو څخه کم عمر لرئ ، نو د کډوالو ځوانانو خدمت،

  (REFUGEE YOUTH SERVICE) دا ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو حقونه خوندي دي او دا چې تاسو خوندي یاست.  دوی معلومات

 چمتو کوي او تاسو سره د خوب کولو لپاره خوندي ځای په موندلو کې مرسته کوي.  تاسو کولی شئ دوی ته ورشئ یا دوی ته زنګ

 ووهئ ، او دوی به ستاسو سره د مرستې هڅه وکړي.

 RDV/Big Jungle: سه شنبه ، 10:30-12:30

 که تاسو اضطراري حالت ولرئ ، 33753570534 + ته زنګ ووهئ (هره ورځ له 17:00-9:30 څخه او د شنبه / یکشنبه ټوله ورځ)

 او یا هم تاسو کولی شئ کالډیا 447445103594+ یا شونا 447445163618+ ته زنګ ووهئ، (د دوشنبه څخه تر جمعې پورې

(9:30-17:00 

 Virval/Old Lidl: پنجشنبه ، 12:00-14:00

 BMX/International: جمعه ، 11:00-13:00

 که تاسو اضطراري حالت ولرئ ،33753570534 + ته زنګ ووهئ (هره ورځ له 17:00-9:30 څخهه ، او د شنبه / یکشنبه ټوله

 ورځ)

تاسو کولی شئ کتلین 33753377741+ یا محمد 447413394679+ ته هم زنګ ووهئ ، (له دوشنبې څخه تر جمعې پورې 17:00
(9:30- 

 

   د ورکې شوې کورنۍ سره اړیکه نیول :

 CROIX-ROUGE: د کورنۍ لینک خدمت ساتل او بحالي کول، دا تاسو سره ستاسو د کورنۍ سره د اړیکې موندلو او ساتلو کې

 مرسته کوي. دوی په اونۍ کې څو ځله په Calais او Grande-Synthe کې دي. تاسو کولی شئ له دوی سره په تلیفون

 33645463993+ یا د بریښنالیک له الرې په  rlf.mobile@croix-rouge.fr، اړیکه ونیسئ.

 

 �� د تلیفون کریډیټ

 تاسو کولی شئ د فیسبوک ګروپ یوځای کیدو سره چې د "کډوالو او بې ځایه شوي خلکو لپاره د تلیفون کریډیټ" نومیږي  د

  تلیفون کریډیټ لپاره غوښتنه وکړئ.

(https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/),  
 یو څو ساده پوښتنې ډک کړئ او بیا لینک تعقیب کړئ

www.pc4r.org/robot  

 که تاسو سمارټ فون نلرئ ، تاسو کولی شئ خپل توضیحات (نوم ، د تلیفون شمیره ، IMEI کوډ او د شبکې چمتو کونکي) یو داوطلب

 ته ورکړئ ، څوک کولی شي دا د کډوال معلوماتو بس ته ولیږي ترڅو ستاسو لپاره غوښتنه وکړي.

 تاسو کولی شئ په هر 30 ورځو کې یوځل د کریډیټ لپاره غوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ هڅه وکړئ د نورو لپاره غوښتنه

 ونه کړئ ، ځکه چې ممکن تاسو د تل لپاره بندیز ولرئ.

 

  معلومات

 REFUGEE INFO BUS،  د کډوالو معلومات بس:  که تاسو د خپلو حقونو، په فرانسه کې د وضعیت ، COVID-19 یا د پناه غوښتنه

 ادعا کول، په اړه تازه معلومات ته اړتیا لرئ، موږ په فېسبوک کې تعقیب کړئ

(https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/)  
 یا لیدنه وکړئ:

mailto:rlf.mobile@croix-rouge.fr
https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/
http://www.pc4r.org/robot
https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/
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www.refugeeasylum.info. 


