
 

Grande Synthe  الحیاة الیومیة في       

 

  االستحمام: مفتوح  13:00-17:00                                 خزان میاه غیر الشرب: 18:00-8:00

 

   وجبات

 BETHLEHEM: طعام في La Linière ، األربعاء في تمام الساعة 12:30

 SOLIDARITY BORDER: اللقطات اللیلیة ( 20:00 منتصف اللیل) أیام االثنین واألربعاء والجمعة على جمیع مواقع المعیشة - الشاي والكعك (وأخذ الطلبات

 للمواد غیر الغذائیة)

 CALAIS FOOD COLLECTIVE: عبوات الطعام الجاف ، La Liniere ، في حوالي الساعة 14:00 أیام الثالثاء والجمعة واألحد

 

  المواد غیر الغذائیة

 SOLIDARITY BORDER: طلبات الخیام وأكیاس النوم ، بعد ظهر كل یوم ما عدا األحد ؛ توزیع میاه الشرب في جمیع مواقع المعیشة یوم األحد من الساعة

 14:00 ؛ توزیع أدوات النظافة والمناشف لالستحمام أیام االثنین والسبت

 

 مركز النساء الالجئات: یدعم النساء واألسر. خالل فترة COVID-19 ما زلنا متواجدین یومًیا في دونكیرك عندما تطلب النساء واألسر المساعدة. یرجى االتصال

  بنا على 00447888624949

 (هاتف ، WhatsApp ، Viber). یمكننا تقدیم:

 - خیام و أكیاس نوم وبطانیات للعائالت الجدیدة

 - المالبس ومستلزمات النظافة مرة كل أسبوع

 - معلومات حول الخدمات في المنطقة

 - تقدیم الدعم للنساء الحوامل والنساء الالتي یحتجن إلى مساعدة إضافیة

 - الحصول على المشورة القانونیة

 نقوم أیًضا بجمع المعلومات أو الشهادات من العائالت التي ترغب في مشاركتها ، الستخدامها ألغراض المناصرة لتحسین الوضع. یرجى االتصال بنا إذا كان

 لدیك أي مشاكل.

 

 UTOPIA: توزیع الماء والغذاء الجاف والشحن مقابل Leroy Merlin  الساعة 14:30 وتحت جسر A16 بالقرب من La Liniere الساعة 18:00 أیام االثنین

 واألربعاء والجمعة والسبت.

 رقم هاتف الطوارئ للقاصرین (تحت سن 18) هو: 0033749088554

 

CARE4CALAIS: في La Liniere و Puythouck أیام الخمیس (عبوات طعام للطهي) وأیام األحد (مواد غیر غذائیة بما في ذلك المالبس وأكیاس النوم 
 .La Liniere 14: 00-16: 00 والخیام وأدوات النظافة). إنهم یشحنون الهاتف یومي الخمیس واألحد في

  معلومات طبیة

 LA PASS: مفتوح،  ساعات العمل العادیة

 MÉDECINS DU MONDE: Marauds (معلومات طبیة / تحدید الحاالت / التوجه إلى العیادات المتنقلة) یومي الثالثاء والخمیس ، من الساعة 13:00 إلى

.La PASS یقومون بالتحویالت إلى عیادة .Croix-Rouge بالتعاون مع ، La Linière 15:00 في 

CROIX-ROUGE:  

 الصحة: عملیات الوساطة الصحیة (اإلبالغ عن-ڤیروس كورونا والتدابیر الوقائیة) ، وتحدید األشخاص الذین یحتمل أن یكونوا مرضى ، والتوجیه1.

 إلى العیادة المتنقلة في Croix-Rouge. تقع العیادة المتنقلة في la Linière أیام الثالثاء والخمیس ، من الساعة 13:00 إلى 15:00 ، بالتعاون مع

.Médecins du Monde منظمة  

 الحفاظ على الروابط العائلیة واستعادتها: خدمة تساعدك في العثور على االتصال بعائلتك والحفاظ علیه. هم في كالیه وغراند سینث عدة مرات في2.

.rlf.mobile@croix-rouge.fr األسبوع. یمكنك االتصال بهم عن طریق الهاتف على 0033645463993 أو عبر البرید اإللكتروني على 

 

  �� الشحن

Route de Spycker ، الثالثاء والسبت ، 14:30: 15-16: ، عند نقطة المیاه :COLLECTIVE AID 

Puythouck و 16:00 -17:00 في موقف سیارات La Linière شحن وواي فاي كل یوم ، 12:00 - 15:00 في :ROOTS 

 

 �� رصید الهاتف

یمكنك التقدم بطلب للحصول على رصید الهاتف من خالل االنضمام إلى مجموعة Facebook المسماة "رصید الهاتف لالجئین والنازحین" (
www .pc4r.org / robot وملء بعض األسئلة البسیطة ثم اتباع الرابط ، (/https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees 

 

معلومات   

 Facebook إ ذا كنت بحاجة إلى معلومات حدیثة عن حقوقك ، أو الوضع في فرنسا ، أو فیروس كورونا أو طلب اللجوء ، فاتبع حافلة معلومات الالجئین على

(https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/) أو قم بزیارة www.refugeeasylum.info/arabic. 

mailto:rlf.mobile@croix-rouge.fr

