
 ژیانی رۆژانە لە گراند-سانت
 

 خۆشۆردن: 17:00-13:00 کراوەیە

 تانکی ئاو (بۆ خواردن نیە): 8:00-18:00

 

 خواردنەکان

 BETHLEHEM: خواردن لە La Liniere، چوارشەممە 12:30

 SOLIDARITY BORDER:  گەڕاندنی خواردنی شەوانە (20:00-نیوەی شەو) بە پێ لە الیەن خۆبەخشانەوە، رۆژانی دووشەممە، چوارشەممە و هەینی لە تەواوی

 سایتەکانی ژیان کردن - چا و کەیک (هەروەها وەرگرتنی داواکارییەکانی جیا لە خواردەمەنییەکان).

 CALAIS FOOD COLLECTIVE: بەستەی خواردنی وشک، La Linière، دەوروبەری 14:00، رۆژانی سێشەممە، هەینی و یەکشەمان.

 

 کەرەستەکان- غەیری خواردن

 SOLIDARITY BORDER: داواکارییەکان بۆ خێوەت و کیسەی خەو، هەموو دوانیوەڕوانێک جگە لە یەکشەممە؛ دابەشکردنی ئاوی خواردن لە هەموو سایتەکانی ژیان

  لە رۆژی یەکشەممە، لە کاتژمێر 14:00؛ دابەشکردنی بەستەی پاکوخاوێنی و خاولی بۆ خۆشۆردنەکان، دووشەممان و سێشەممان.

 

 REFUGEE WOMEN’S CENTRE: پشتیوانیەکان لە ژنان و بنەماڵەکان. لە ماوەی کرۆناڤایرۆس دا، رۆژانە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە ژنان و

 بنەماڵەکان بەردەوام دەبین، ئەگەر ژنان و بنەماڵەکان داوامان لێ بکەن. تکایە پێوەندیمان پێوە بکەن بە ژمارەی 00447888624949 (تەلەفوون، واتساپ،

 ڤایبێر). ئێمە دەتوانین ئەمانە دابین بکەین:

  خێوەت، کیسەی خەو، بەتانی بۆ بنەماڵە نوێکان-

 جلوبەرگ و کەرەستەکانی پاکوخاوێنی حەوتوویەک جارێ-

 زانیاری لەسەر خزمەتگوزارییەکان لە ناوچەکە-

  پشتیوانیکردنی ژنانی دووگیان و ئەو ژنانەی کە پێویستیان بە یارمەتی زیاترە.-

 دەستڕاگەیشتن بە راوێژی یاسایی-

 ئێمە هەروەها لەو بنەماڵانەی کە دەیانەوێ زانیاری و شاهیدی دان بۆ رووداوەکان بڵاو بکەنەوە، زانیاری کۆ دەکەینەوە، بۆ مەبەستی رێکالم  بۆ باشترکردن

  بارودۆخەکە. تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان هەیە پێوەندیمان پێوە بکەن،

UTOPIA: بەرامبەر شارژکردنەوە، و وشک، خواردنی ئاو، دابەشکردنی Leroy Merlin، پردی ژێر لە 14:30و کاتژمێر A16، لە نزیک La Liniere،                      کاتژمێر

 .18:00، دووشەم، چوارشەممە، هەینی و شەممە. ژمارەی فریاکەوتنی خێرای ئەوان بۆ کەمتەمەنەکان (خوار 18 ساڵ)، 0033749088554

 

CARE4CALAIS: لە La Liniere و Puythouck، و جلوبەرگ وەک خواردن لە جگە (کەرەستەکانی یەکشەمان دروستکردن)و بۆ خواردن (پاکەتی                    پێنجشەمان

 .La Liniere، 14:00-16:00 کیسەی خەو، خێوەت و کەرەستەکانی پاکوخاوێنی). ئەوان هەموو پێنجشەمان و یەکشەمان کاری شارژکردنەوەی موبایل دەکەن لە

 

 زانیاریی پزیشکی

 LA PASS: کراوەیە، کاتەکانی هەمیشە

 MÉDÉCINS DU MONDE:  خزمەتگوزاریی گەڕۆک (زانیاریی پزیشکی/ دەستنیشانکردنی حاڵەتەکان/ پێشکەش کردنی کلینیکە گەڕۆکەکان) لە رۆژانی

 سێشەممەو پێنجشەممە 15:00-13:00 لە La Liniere، بە هاوکاری لەگەڵ Croix-Rouge. ئەوان کاری گواستنەوەکان بۆ کلینیکی La PASS  جێبەجێ دەکەن.

:CROIX-ROUGE  

 تەندروستی Health: چاوەدێریی تەندروستیی گەڕۆک (دانی زانیاری لەسەر COVID-19 و شێوەکانی خۆپاراستن)، دەستنیشانکردنی کەسانی نەخۆش و1.

 ناردنیان بۆ کلینیکی گەڕۆکی Croix-Rouge. کلینیکە گەڕۆکەکە لە رۆژانی سێشەممەو پێنجشەممە 15:00-13:00 لە La Liniere بە هاوکاری لەگەڵ

.Médecins du Monde  

 پاراستن و دووبارە گەڕاندنەوەی پێوەندییە خێزانییەکان: خزمەتگوزارییەکە بۆ یارمەتیدانی ئێوە بۆ دۆزینەوەو پێوەندیی بەردەوام لەگەڵ2.

 بنەماڵەکەتاندا. ئەوان لە حەواوویەکدا چەند جارێک لە کاالس و گراند-سانت ن. دەتوانن بە تەلەفوون پێوەندییان پێوە بکەن بە ژمارەی 0033645463993 یان بە

  ئیمەیل لە

rlf.mobile@croix-rouge.fr 

 ��شارژکردنەوە

.water point, Route de Spycker رۆژانی سێشەممەو شەممە، 14:30-16:15، لە  :COLLECTIVE AID 

.Puythuk car park و هەروەها 17:00-16:00 لە La Liniere شارژ (شەحن) کردن و وایفای، هەموو رۆژێک 15:00-12:00 لە :ROOTS  

 

Phone Credit (باڵانسی تەلەفوون)📲 

’Phone Credit for Refugees and Displaced People‘   بە گرووپی فەیسبوکی بە ناوی (join) دەتوانن داوای باڵانسی تەلەفوون بکەن بە پەیوەست بوون 

(https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/) 
  چەند پرسیارێکی ئاسان پڕ دەکەیتەوە و دواتر بە دوای رێنوێنییەکانی ئەم لینکەی خوارەوە دەکەوی.

www.pc4r.org/robot 

 زانیاری

ئەگەر زانیاریی بەرۆژتان دەوێ لەسەر مافەکانتان، بارودۆخ لە فەرەنسا، کرۆناڤایرۆس و پەناخوازی،  Refugee Info Bus لە فەیسبووک fallow بکەن (
(/https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus 

 یان سەردانی ماڵپەڕی www.refugeeasylum.info بکەن.
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