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 جدول زمانی خدمات کاالیی: مه 2020
 

 در مواجهه با اپیدمی جهانی کرونا ویروس ، تغییراتی در نحوه و زمان ارائه خدمات در کاله ایجاد شده است.در اینجا خالصه ای از آنچه هنوز می توانید به

 آن دسترسی داشته باشید ارائه شده است ، اگرچه به یاد داشته باشید که ممکن است هنوز هم تغییراتی صورت گرفته باشد.

 

 حمام : اتوبوس هایی که مردم را برای  دوش گرفتن میبرند هنوز در ساعات معمول کار مشغول کار هستند.

Rue des Huttes:13:30_10:15 دوشنبه تا جمعه ساعت 
BMX/Rue Jacques Monod: 14:30_13:30 دوشنبه تا جمعه از ساعت 
 دوشنبه تا جمعه از ساعتVirval: 10:15-9:15/بیمارستان
 

 غذا

LA VIE ACTIVE: چای ،آب،نان و پنیر دو بار در روز; Rue des Huttes, BMX, بیمارستان در جنگل  
 سئالم : صبحانه(طبق  معمول مکان و ساعت) ساالم همچنین بسته های غذایی برای پخت و پز ، تقریبًا هر روز در هر اردوگاه ، و چادر ، ، کفش ، چوب و

 بنر(ترپال) لباس گرم را با توجه به نیاز و موجودی آنها تهیه می کند.

 :CALAIS کلکسیون مواد غذایی

 بستهای غذای خشک، هر سه روز بعد از ظهر به جایی که شما زندگی میکنید آورده میشود(دوشنبه،چهارشنبه، جمعه،یا سه شنبه ،پنج شنبه و شنبه)

  مواد غیر غذایی

 کمک های کلکسیونی:  توزیع چادر و کیسه خواب ، 4 بار در هفته (صبح زود) در مرکز شهر و جنگل بزرگ. آنها روزهای دوشنبه و جمعه ساعت 12:00

 .آنها روزهای سه شنبه و شنبه در طول جلسه شارژ سفارش می گیرند ، Covoit و BMX سفارش لباس و کفش می گیرند. در BP در ایستگاه
CARE4CALAIS: بسته های غذایی را برای پخت و پز ، وسایل غیر غذایی مانند لباس ، کیسه خواب و لوازم توالت و شارژ تلفن تهیه کنید. 

BMX وOld Lidl: 16:00-14:00 ,سه شنبها 

Rue des Huttes: 16:00-14:00 چهارشنبه  

 و شنبه(کاالهای غیر غذای و فقط شارژ)16:00-14:00

 بیمارستان:جمعه ها 16:00-14:00
  

 اطالعات پزشکی

MÉDECINS DU MONDE: Marauds  

RDV / روزهای دوشنبه و جمعه ، ساعت 13:30_ 30-15 ، در (جهت گیری به کلینیک های سیار / covid-19 اطالعات پزشکی / شناسایی موارد) 

.Zone des Dunes 

 * مهم *: Médecins du Monde به دلیل تعطیالت ملی فرانسه در تاریخ 1 یا 8 مه 2020 در جنگل نخواهد بود.

 

CROIX-ROUGE: 

 کلینیک سیار ارائه خدمات درمانی با پرستاران آموزش دیده.چهارشنبها  ساعت 15:30_13:30 در RDV/Zone des Dunes,نزدیک به محل غذا

 اگر به پزشک معالج خود احتیاج دارید ، به La PASS مراجعه کنید.

 

 *COVID-19*:برای هر چیزی که مربوط به ویروس کرونا  (تب ، سرفه ، ریزش بینی) باشد ، می توانید خود را در روز شنبه / چهارشنبه / جمعه در

 ساعت 15:30_13:30 به "حفاظت مدنی" (کمک کننده های اولیه) در RDV ، نزدیک محل غذا ، ارائه دهید.  آنها می توانند از شما مراقبت کنند و شما را به

 سمت خدمات مربوطه سوق دهند.

 

 ！اورژانسی

UTOPIA:  

 اتوپیایی تیمی است که در شمال فرانسه قرار دارد و شما می توانید در هر زمان با شماره تلفن +33 7 53 91 85 96 تماس بگیرید. آنها می توانند اطالعات

 و جهت گیری را به خدمات حیاتی ارائه دهند ، به عنوان مثال در صورت اورژانس پزشکی یا اگر  شما نیاز به دسترسی به محل اقامت دولت کوتاه مدت

 دارید.

 

  چوب

 حیاط چوب: توضیع چوب هر دو روز یک بار در مکانهای معمولی(با توجه به سهام).

 



Farsi  

 ��شارژ تلفن

BMX 17:45_16:00 ساعت 13:45_12:00 , و Covoit کمک های جمعی:  شارژ در  

 در سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه ، شنبه ، یکشنبه

 SECOURS CATHOLIQUE: شارژ تلفن در ساعت17:45_16:00 در ایستگاه BP در جنگل بزرگ ، دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه

 

 کودکان بدون همراه

 اگر زیر 18 سال دارید ،  خدمات جوانان مهاجر  اطمینان می دهد که حقوق شما محفوظ است و از امنیت برخوردار هستید.  آنها اطالعاتی را ارائه می

 دهند و به شما کمک می کنند مکانی امن برای خواب پیدا کنید.  می توانید با آنها مالقات کنید یا با آنها تماس بگیرید و آنها سعی خواهند کرد به شما کمک

 کنند.

 

RDV/جنگل بزرگ: 

 سه شنبه 10:30_12:30 اگر شما موقعیت استراری دارید،تماس 0033753570534 (هر روز از ساعت 17:00_9:30 و در روز های شنبه و یک شنبه)

 همچنان میتوانید با کلودیا تماس بگیرید  00447445103594 یا شونا 00447445163618 (از دوشنبه تا جمعه ساعت9:30_17:00)

  

 

Virval/Old Lidl: 

 پنج شنبه از ساعت 14:00_12:00

BMX/بین المللی :  
 جمعه،13:00_13:00

 اگر شما شرایط استراری دارید میتوانید به شماره:0033753570534  (هر روز از ساعت 17:00_9:30 و شنبه و یک شنبه همه روز)

 همچنان شما میتوانید با  به شماره:0033753377741

 یا محمد 00447413394679(از دوشنبه تا جمعه ساعت 9:30_17:00)

 

 تماس با خانواده گم شده

CROIX-ROUGE,حفظ و بازیابی خدمات پیوندهای خانوادگی: برای کمک به شما در یافتن و حفظ ارتباط با خانواده.  آنها چندین بار در هفته در کاله و گراند 

 سینت هستند.شما میتوانید با آنها در ارتباط باشید با شماره تلفن:0033645463993

.rlf.mobile@croix-rouge.frو یا با ایمیل کرد در 

 

 ��شارژ تلفن

 شما میتوانید برای درخواست شارژ به گروه بپویند در فیس بوک با نام 'شارژ تلفن برای مهاجرین و اشخاص بی خانمان'

‘Phone Credit for Refugees and Displaced People’  

(https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/),پر کردن چند سوال ساده و سپس دنبال کردن لینک 
 www.pc4r.org/robot  

 اگر تلفن هوشمند ندارید ، میتوانید اطالعات خود (نام ، شماره تلفن ، کد IMEI و ارائه دهنده شبکه( اسم شرکت که از آن سیمکارت گرفتید) را به یک داوطلب

 ارائه دهید ، که می تواند آنها را به اطالعات پناهند (Refugee Info Bus) ارسال کند تا برای شما درخواست دهد.شما میتوانید هر سی روز یک بار برای

 کارت شارژ درخواست بدهید.لطفا زودتر از این مدت زمان درخواست ندهید، زیر ممکن است برای همیشه منع شوید.

 

 اطالعات

  اطالعات پناهندگان:

 اگر به اطالعات به روز در مورد حقوق خود نیاز دارید ، اوضاع در فرانسه ، COVID-19 یا درخواست پناهندگی ، در فیسبوک ما را دنبال کنید

(/https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus) 

  یا

.visit www.refugeeasylum.info 
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