
 

  زندگی روزمره در گرانت سینت

 

  حمام :باز است ساعت 17:00_13:00                          مخزن آب غیر آشامیدنی :18:00_8:00

 

  وعده ای غذایی

BETHLEHEM: غذا در Linière La ،  30:12 چهارشنبه ها ساعت 

 همبستگی مرزی:  مارادیست های شبانه (ساعت 20: 00-نیمه شب) دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه بیش از تمام اماکن زندگی - چای و کیک (و سفارش کاالهای

 غیرغذایی)

CALAIS FOOD COLLECTIVE: بستهای غذای خشک La Linière, نزدیکهای ساعت 14:00 روزهای سه شنبه،جمعه و یک شنبه  
 

  موارد غیر غذایی

 همبستگی مرزی: سفارش چادر و کیسه خواب ، هر بعد از ظهر به جز یکشنبه؛  توزیع آب آشامیدنی در کلیه اماکن ساکن روز یکشنبه ، از ساعت 14:00 توزیع

 بستهای بهداشتی  و حوله های بهداشتی برای دوش یا حمام ، دوشنبه و شنبه

 مرکز زنان مهاجر: از زنان و خانواده ها پشتیبانی می کند.  در دوره COVID-19 ، وقتی زنان و خانواده ها درخواست کمک می کنند ، ما همچنان روزانه در

  دانکرک حضور داریم.  لطفا با شماره تلفن

+44 7888 624949 

 (تلفن ، واتس اپ ، وایبر) تماس بگیرید.  ما می توانیم این چیزها را ارائه دهیم:

 - چادر ، کیسه خواب ، پتو برای خانواده های جدید

 -  یک بار در هفته لباس و وسایل بهداشتی
 -   اطالعات در مورد خدمات موجود در منطقه

 حمایت از زنان باردار و زنانی که به کمک بیشتری نیاز دارند

 دسترسی به مشاوره حقوقی- 
 ما همچنین از خانواده هایی که می خواهند آن را به اشتراک بگذارند ، اطالعات و یا شهادت جمع آوری می کنیم تا از این طریق برای اهداف وکالت از این وضعیت

 استفاده کنند.  لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل با ما تماس بگیرید.

UTOPIA: توزیع آب ، مواد غذایی خشک و شارژ ، روبروی Leroy Merlin ساعت 14:30 و زیر پل A16 نزدیک به La Linière ، ساعت 18:00 ، دوشنبه 

  .چهارشنبه ، جمعه و شنبه

 شماره تلفن اضطراری آنها برای افراد زیر سن قانونی زیر 18 سال: 0033749088554

CARE4CALAIS: در La Linière و Puythouck 

 ، در روزهای پنجشنبه (بسته های مواد غذایی برای پخت و پز) و یکشنبه ها (کاالهای غیرغذایی شامل لباس ، کیسه خواب
  چادر ، لوازم بهداشتی). آنها هر پنج شنبه و یکشنبه در ساعت

16:00_14:00 

- Linière La در  
 .شارژ تلفنی انجام می دهند 

 

  اطالعات پزشکی

LA PASS: باز است به طور طبیعی 
MÉDECINS DU MONDE: Marauds 

 (اطالعات پزشکی / شناسایی موارد / جهت یابی به کلینیک های سیار) در * سه شنبه ها و پنج شنبه ها ، ساعت

 00:13_00:15 * در Linière La ، با همکاری Rouge-Croix .آنها انتقال به کلینیک PASS La را انجام می دهند.

CROIX-ROUGE:  

  سالمتی: مرادهای مراقبتی بهداشتی (اطالع رسانی در مورد COVID-19 و اقدامات پیشگیرانه) ، شناسایی افراد1.

 بالقوه بیمار و جهت گیری به کلینیک سیار Rouge-Croix .این کلینیک سیار در سه شنبه ها و پنج شنبه ها ، از ساعت

 13:00_15:00 با همکاری Médecins du Monde در la Liniere   قرار دارد.

 حفظ و بازیابی پیوندهای خانوادگی: خدماتی برای کمک به شما در یافتن و حفظ ارتباط با خانواده.  آنها چندین بار در هفته در کاله و Grande-Syntheگراند2.

.rlf.mobile@croix-rouge.frسینت هستند.شما میتوانید در ارتباط باشید با آنها با شماره 0033645463993 و با شماره ایمیل  

 

 ��  شارژ

COLLECTIVE AID: سه شنبها و شنبها ساعت 14:30_16:15در نقطه آب , Route de Spycker 

ROOTS: 15:00_12:00 شارژ و وایفا هر روز ساعت La Linière و ساعت 16:00_17:00 در در پارکینگ Puythouckدر  
 

 �� شارژتلفن

، (/https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees) "با نام "اعتبار تلفنی برای پناهندگان و آوارگان Facebook می توانید با پیوستن به گروه 

www.pc4r.org/robotبرای دریافت اعتبار تلفنی از طریق تلفن فیس بوک اقدام کنید ، و چند سوال ساده را پر کنید و سپس به دنبال لینک  

   اطالعات

اگر به اطالعات به روز در مورد حقوق خود ، وضعیت فرانسه ، COVID-19 یا درخواست پناهندگی نیاز دارید ، Refugee info busرا در فیس بوک (
 https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/) دنبال کنید یا به refugeeinfobus.com دیدار کنید.

http://www.pc4r.org/robot

