


صباحا في محطة القطار میدي 11:00الى  9:00كل اول وثالث ایام االثنین من الشھر انطالقا من  -
 مع المساعدین االجتماعیین لبلدیة سان جیل

  11:00حتى  9:00، األربعاء من 16:00حتى  14:00االثنین من  -
.11:00حتى  9:00والخمیس من    

Place Broodthaers 126 -1060 Saint Gilles -02/542 62  40:  العنوان  
Gare de Midi محطة  -ترام میترو  

L’Entraide de Saint Gilles المساعدة المتبادلة● 
11:00حتى  8:30االستشارة االجتماعیة: من االثنین إلى الجمعة من   

Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 
Porte de Hal ou Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   

Porte de Hall محطة  6او  2او میترو    
ممرضات في الشوارع خدمة ال●   

 العمل على إعادة إدماج المشردین في جمیع أنحاء العاصمة بروكسل، بما في ذلك سان جیل.
 02/265 33 00   :  لالتصال عبر الھاتف 

Médecins du monde اطباء العالم● 
 المداومة عبر الھاتف: 

. الثالثاء من 17:00حتى  13:00ومن  12:00حتى  9:00االثنین، األربعاء، الخمیس، الجمعة من 
02/ 225 43 13فقط الھاتف : 12:00حتى  9:00                           

  Nativitasناتیفیتاس● 
  11:30صباحا حتى  9.30االجتماعیة: الثالثاء، األربعاء والخمیس من الساعة المداومة للخدمات 

 صباحا. 11:30الى  10:00االستشارة القانونیة: االثنین من 
 . 16:30إلى  13:30خدمات كاتب عمومي یومي االثنین والخمیس من الساعة  

Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان   
Porte de Hal محطة  51-4-3خط ترام  6-2خط میترو - Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة

Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جیل
صباحا حتى  9:00المداومة للخدمات االجتماعیة: االثنین، الثالثاء، الخمیس والجمعة من الساعة 

10:00  
  13:00صباحا حتى  11:00ومن الساعة 

 عند وجبة الغذاء مع بدایة كل أسبوع عند الضرورة.  إمكانیة لقاء مساعد موعد. معاوعن طریق اخذ 
Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 العنوان :  

   Bethléem Saint Gille محطة  81خط ترام   
Avenue du Roi محطة  82خط ترام   

Restaurant social La Rencontre المطعم االجتماعي● 
 12:00صباحا حتى  10:00من الساعة 6/7الخدمة االجتماعیة: ستة أیام على سبعة 

 .16:00الى  14:00ومن الساعة  
Rue de la Senne 63-1000 Bruxelles-02/514 33 32 : العنوان 

Porte D’Anderlecht محطة  51-83-82خط ترام   
 
 

 ASBL Solidarité Grands Froids جمعیة التضامن للحمایة من البرد●
 00: 16حتي  12:00ممرضة: كل یوم ثالثاء من الساعة طبیب و

 16:00إلى الساعة  13:00: كل یوم ثالثاء وخمیس وجمعة من الساعة لتغییرالمالبسغرفة 
 الوصول إلى الخدمات فقط عند تقدیم ورقة من أخصائي اجتماعي أو معلم اجتماعي)(

 شارع دنمارك في سان جیل 74
 Porte de Hal 6-2أو موقف المترو 51-4-3بیت لحم أو الترام  81الترام  

 أین یمكن الحصول على المعلومات واالرشادات الضروریة؟
                CPAS de Saint Gilles المركز االجتماعي للمساعدة سان جیل● 

12:00الى  8:00االستقبال یومیا من الساعة   
Rue Fernand Bernier 40 – Chaussée de Charleroi 123 A 1060 Saint 

Gilles : العنوان 
02/600 54 11 : الھاتف  

Porte de Hall محطة  6-2خط میترو - Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام   
Janson  محطة  81خط ترام  

Louise محطة  6-2خط میترو   
  Doigèneدیوجین● 

 یعمل المساعدون في جمیع أنحاء إقلیم العاصمة بروكسل، بما في ذلك سان جیل:
 02.502.19.35 لدعم ومرافقة قاطني الشوارع طوال مسارھم الصعب. الھاتف:

 
     Douche Fluxدشفلوكس● 

 المداومة لالستشارة الطبیة النفسیة واالجتماعیة
16:00الى  14:00ومن الساعة 12:00حتى  9:00من الثالثاء الى الجمعة من الساعة   

  !فقط للنساء األربعاء بعد الظھر
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/ 319 58 27 العنوان :   

Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة  6-2خط میترو 
 میدي 

DUNE  خدمة موجھة للمدمنین على المخدرات● 
 استقبال في سریة تامة، بالمجان وغیر مشروط.

 22:45إلى  19:00االستقبال من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 17:00الى  14:00وكل یوم خمیس من  22:30إلى  19:00الخدمات االجتماعیة كل یوم أربعاء من 

Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02 538 70 74 العنوان :  
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   

 ●المساعدون االجتماعیون في شوارع بلدیة سان جیل
 المداومة لالستشارة االجتماعیة:
  13:00حتى  10:00الثالثاء، األربعاء، الخمیس من 

Rue des Fortifications 12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   
Parvis, Horta, Barrière 51-4-3ترام  /Barrière  محطة 81ترام   

 ●خدمة محاكم القرب
 االستشارة القانونیة العامة



 ASBL Solidarité Grands Froids جمعیة التضامن للحمایة من البرد●
 00: 16حتي  12:00ممرضة: كل یوم ثالثاء من الساعة طبیب و

 16:00إلى الساعة  13:00: كل یوم ثالثاء وخمیس وجمعة من الساعة لتغییرالمالبسغرفة 
 الوصول إلى الخدمات فقط عند تقدیم ورقة من أخصائي اجتماعي أو معلم اجتماعي)(

 شارع دنمارك في سان جیل 74
 Porte de Hal 6-2أو موقف المترو 51-4-3بیت لحم أو الترام  81الترام  

 أین یمكن الحصول على المعلومات واالرشادات الضروریة؟
                CPAS de Saint Gilles المركز االجتماعي للمساعدة سان جیل● 

12:00الى  8:00االستقبال یومیا من الساعة   
Rue Fernand Bernier 40 – Chaussée de Charleroi 123 A 1060 Saint 

Gilles : العنوان 
02/600 54 11 : الھاتف  

Porte de Hall محطة  6-2خط میترو - Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام   
Janson  محطة  81خط ترام  

Louise محطة  6-2خط میترو   
  Doigèneدیوجین● 

 یعمل المساعدون في جمیع أنحاء إقلیم العاصمة بروكسل، بما في ذلك سان جیل:
 02.502.19.35 لدعم ومرافقة قاطني الشوارع طوال مسارھم الصعب. الھاتف:

 
     Douche Fluxدشفلوكس● 

 المداومة لالستشارة الطبیة النفسیة واالجتماعیة
16:00الى  14:00ومن الساعة 12:00حتى  9:00من الثالثاء الى الجمعة من الساعة   

  !فقط للنساء األربعاء بعد الظھر
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/ 319 58 27 العنوان :   

Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة  6-2خط میترو 
 میدي 

DUNE  خدمة موجھة للمدمنین على المخدرات● 
 استقبال في سریة تامة، بالمجان وغیر مشروط.

 22:45إلى  19:00االستقبال من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 17:00الى  14:00وكل یوم خمیس من  22:30إلى  19:00الخدمات االجتماعیة كل یوم أربعاء من 

Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02 538 70 74 العنوان :  
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   

 ●المساعدون االجتماعیون في شوارع بلدیة سان جیل
 المداومة لالستشارة االجتماعیة:
  13:00حتى  10:00الثالثاء، األربعاء، الخمیس من 

Rue des Fortifications 12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   
Parvis, Horta, Barrière 51-4-3ترام  /Barrière  محطة 81ترام   

 ●خدمة محاكم القرب
 االستشارة القانونیة العامة



Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 
Porte de Hall محطة  6و2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام    

 :La Fontaineالنافورة●
 .8:30، الخمیس ، الجمعة. التسجیل في  االثنین ، الثالثاء

 .11:00أو  9:30مرة واحدة في األسبوع. الدخول في الساعة  الرجال 
 .9:30مرتین في األسبوع. الدخول في النساء 

  ...مجانا خدمات صحیة عالج الطفیلیاتاالستحمام 
Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 

Porte de Hal محطة  51-4-3وخط ترام - - 2-6  خط میترو  
 این تجد العالجات الضروریة ؟

  Athénaمركز اثینا أطباء عامون●
 00: 18الى  00: 9خدمات صحیة واجتماعیة من االثنین الى الجمعة من الساعة 

 .مساءا00: 17اخر تسجیل قبل الساعة 
 السبت،األحد والعطل المركز مغلق.

Rue Jean de Brouchoven de Bergeyck 2- 1000 bruxelles : العنوان 
 656 0493/051-024 0494/189 الھاتف:

Botanique   محطة 6-2میترو Rogier 3-4 محطة  خط ترام  
DUNE خدمة انقاذ الحاالت االستعجالیة للمدمنین على المخدرات● 

 الرعایة واالستشارات الطبیة
المداومة للخدمات التمریضیة.  22:30الى  19:00من االثنین الى الجمعة من الساعة   

Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02/538 70 74 العنوان :  
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   

  La Fontaineالنافورة●
 16إلى  14، وكل خمیس من الساعة 21إلى الساعة  19:00إثنین من الساعة  الخدمات الطبیة كل

Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   

Médibus  ● على المخدرات االستشارات الطبیة المتنقلة بالمجان للمدمنین-حافلة طبیة متنقلة 
Rue Ribeaucourt  18:00حتى  15:00أیام االثنین من الساعة  

18:00الى الساعة  15:00أیام الثالثاء والخمیس من الساعة   
Molenbeek     مولنبیك Place Sainctelette  

Sainctelette  محطة   - 51خط ترام  
Médibus العالم االستشارات الطبیة المتنقلة من طرف أطباء -حافلة طبیة متنقلة  ● 

Rue des Sols Gare Centrale  مساءا 20:45حتى  18:30االثنین من الساعة  
Esplanade de l’Europe - Gare du Midi مساءا 20:45حتى  18:30الثالثاء من الساعة      

Place Solvay – Gare du Nord  مساءا 20:45حتى  18:30الخمیس من الساعة  
Médecins du monde أطباء العالم   ● 

 المداومة عبر الھاتف: 
  12:00حتى  9:00االثنین، األربعاء، الخمیس، الجمعة من 

فقط. 12:00حتى  9:00. الثالثاء من 17:00حتى  13:00ومن   
 ASBL Solidarité Grands Froids جمعیة التضامن للحمایة من البرد●

 00: 16حتي  12:00ممرضة: كل یوم ثالثاء من الساعة طبیب و
 16:00إلى الساعة  13:00: كل یوم ثالثاء وخمیس وجمعة من الساعة لتغییرالمالبسغرفة 

 الوصول إلى الخدمات فقط عند تقدیم ورقة من أخصائي اجتماعي أو معلم اجتماعي)(
 شارع دنمارك في سان جیل 74

 Porte de Hal 6-2أو موقف المترو 51-4-3بیت لحم أو الترام  81الترام  
 أین یمكن الحصول على المعلومات واالرشادات الضروریة؟

                CPAS de Saint Gilles المركز االجتماعي للمساعدة سان جیل● 
12:00الى  8:00االستقبال یومیا من الساعة   

Rue Fernand Bernier 40 – Chaussée de Charleroi 123 A 1060 Saint 
Gilles : العنوان 

02/600 54 11 : الھاتف  
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو - Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام   

Janson  محطة  81خط ترام  
Louise محطة  6-2خط میترو   

  Doigèneدیوجین● 
 یعمل المساعدون في جمیع أنحاء إقلیم العاصمة بروكسل، بما في ذلك سان جیل:

 02.502.19.35 لدعم ومرافقة قاطني الشوارع طوال مسارھم الصعب. الھاتف:
 

     Douche Fluxدشفلوكس● 
 المداومة لالستشارة الطبیة النفسیة واالجتماعیة

16:00الى  14:00ومن الساعة 12:00حتى  9:00من الثالثاء الى الجمعة من الساعة   
  !فقط للنساء األربعاء بعد الظھر

Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/ 319 58 27 العنوان :   
Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة  6-2خط میترو 

 میدي 
DUNE  خدمة موجھة للمدمنین على المخدرات● 

 استقبال في سریة تامة، بالمجان وغیر مشروط.
 22:45إلى  19:00االستقبال من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 17:00الى  14:00وكل یوم خمیس من  22:30إلى  19:00الخدمات االجتماعیة كل یوم أربعاء من 
Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02 538 70 74 العنوان :  

Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   
 ●المساعدون االجتماعیون في شوارع بلدیة سان جیل

 المداومة لالستشارة االجتماعیة:
  13:00حتى  10:00الثالثاء، األربعاء، الخمیس من 

Rue des Fortifications 12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   
Parvis, Horta, Barrière 51-4-3ترام  /Barrière  محطة 81ترام   

 ●خدمة محاكم القرب
 االستشارة القانونیة العامة



18:00الى  14:00االثنین من   
Place Flagey-1050 Ixelles   : العنوان

18:00الى  14:30األربعاء من   
Rue des Sols Gare Centrale   : العنوان

18:00الى  14:00الجمعة من   
Esplanade gare de Midi قرب برج مدي   : العنوان  

لمالبس،ا تخصیص سیارة متنقلة مجھزة: االستحمام الساخن توفیر  
مشروب ساخن، االستماع والتوجیھ في حدود الممكن. جمیع خدماتنا   
مجانیة ومفتوحة للنساء والرجال واألطفال مرفقین بشخص بالغ ومسؤول.   

 أیام العطل الخدمات متوقفة
یأخذون الحمام في عین المكان.: خدمة "غرفة المالبس" مخصصة لألشخاص الذین تنبیھ  
 ؟تغسل مالبسك أین
 Bulle ASBLبول ● 

 68 88 44 /0487لغسل المالبس بالمجان  خدمة متنقلة
17:30الى  13:30االثنین من   

Place Flagey-1050 Ixelles   : العنوان
17:30الى  13:30األربعاء من   

Rue des Sols Gare Centrale   : العنوان
17:30الى  13:30الجمعة من   

Esplanade gare de Midi قرب برج مدي   : العنوان  
 م بغسل مالبسك مالبس ومجففین. نقولل الخدمة عبارة عن شاحنة مجھزة بغسالتین

 ).كیلوغرام من المالبس لكل شخص لكل مداومة 6(غسل ونجففھ مجانًا 
  حدود الممكن في واالستماع والتوجیھفإننا نقدم القھوة  اثناء الخدمة 

  الشعر.الحاضرین، نقدم أیضا خدمة حالقة وفقا للمتطوعین 
 .Rolling Doucheنعمل بالشراكة مع المنظمة غیر الربحیة  

 Douche FLUXدشفلوكس● 
 صباًحا 11صباًحا إلى  8.30من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة 

 للنساء فقط. 15:00إلى الساعة  13:00األربعاء من الساعة 
 خدمة الغسیل 13:30إلى الساعة  10:30من الساعة السبت واألحد 

 أرورو1(شریطة اخذ الحمام)الثمن 
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02 319 58 27 العنوان :  

Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة  6-2خط میترو 
 میدي 

  Le Closكلوس● 
    11:00حتى  9:30كل یوم من 

. كحد أقصىأورو لسبعة كیلو من المالبس  2لثمن: ا  
Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 العنوان :    
Porte de Hal محطة  6-2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   

 L’Entraide Saint Gillesالمتبادلة لسان جیل المساعدة● 
 العنوان : Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 یورو 1 - 12إلى الساعة  10من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

Porte de Hall محطة  6و2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام    
 :La Fontaineالنافورة●

 .8:30، الخمیس ، الجمعة. التسجیل في  االثنین ، الثالثاء
 .11:00أو  9:30مرة واحدة في األسبوع. الدخول في الساعة  الرجال 
 .9:30مرتین في األسبوع. الدخول في النساء 

  ...مجانا خدمات صحیة عالج الطفیلیاتاالستحمام 
Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 

Porte de Hal محطة  51-4-3وخط ترام - - 2-6  خط میترو  
 این تجد العالجات الضروریة ؟

  Athénaمركز اثینا أطباء عامون●
 00: 18الى  00: 9خدمات صحیة واجتماعیة من االثنین الى الجمعة من الساعة 

 .مساءا00: 17اخر تسجیل قبل الساعة 
 السبت،األحد والعطل المركز مغلق.

Rue Jean de Brouchoven de Bergeyck 2- 1000 bruxelles : العنوان 
 656 0493/051-024 0494/189 الھاتف:

Botanique   محطة 6-2میترو Rogier 3-4 محطة  خط ترام  
DUNE خدمة انقاذ الحاالت االستعجالیة للمدمنین على المخدرات● 

 الرعایة واالستشارات الطبیة
المداومة للخدمات التمریضیة.  22:30الى  19:00من االثنین الى الجمعة من الساعة   

Avenue Henri Jaspar 124 -1060 Saint Gilles -02/538 70 74 العنوان :  
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   

  La Fontaineالنافورة●
 16إلى  14، وكل خمیس من الساعة 21إلى الساعة  19:00إثنین من الساعة  الخدمات الطبیة كل

Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 
Porte de Hall محطة  6-2خط میترو  - 51-4-3خط ترام   

Médibus  ● على المخدرات االستشارات الطبیة المتنقلة بالمجان للمدمنین-حافلة طبیة متنقلة 
Rue Ribeaucourt  18:00حتى  15:00أیام االثنین من الساعة  

18:00الى الساعة  15:00أیام الثالثاء والخمیس من الساعة   
Molenbeek     مولنبیك Place Sainctelette  

Sainctelette  محطة   - 51خط ترام  
Médibus العالم االستشارات الطبیة المتنقلة من طرف أطباء -حافلة طبیة متنقلة  ● 

Rue des Sols Gare Centrale  مساءا 20:45حتى  18:30االثنین من الساعة  
Esplanade de l’Europe - Gare du Midi مساءا 20:45حتى  18:30الثالثاء من الساعة      

Place Solvay – Gare du Nord  مساءا 20:45حتى  18:30الخمیس من الساعة  
Médecins du monde أطباء العالم   ● 

 المداومة عبر الھاتف: 
  12:00حتى  9:00االثنین، األربعاء، الخمیس، الجمعة من 

فقط. 12:00حتى  9:00. الثالثاء من 17:00حتى  13:00ومن   



 زواال 12صباًحا إلى الساعة  8.30 إلى الجمعة من الساعةمن الثالثاء 
 للنساء فقط 15:00إلى الساعة  13:00األربعاء من الساعة 

 14:30إلى الساعة  10:30السبت واألحد من الساعة 
 € 1 ثمن االستحمام ب

Gare du Midi  محطة میدي  6او  2میترو  
     Vétérinaires 78حافلة    

محطة   Avenue du Roi محطة  50-49حافلة -82-81-32خط ترام    
  La Fontaineالنافورة● 

 .8:30الجمعة. التسجیل في  الخمیس، الثالثاء، االثنین،
 .11:00أو  9:30مرة واحدة في األسبوع. الدخول في الساعة  الرجال،
 .9:30مرتین في األسبوع. الدخول في  النساء،

 .بالمجان خدمات صحیة اتالطفیلی التمریض عالج العنایة، االستحمام،
Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 

Porte de Hal محطة  51-4-3وخط ترام - - 2-6  خط میترو  
  Le Closكلوس● 

أورو. 1.5الثمن:  11:00حتى  9:30من طیلة أیام األسبوع   
Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 : العنوان  

Porte de Hal محطة  6-2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   
Missionnaire de charité فاعلو الخیر● 

 بالمجان. صباحا10:00 إلى9:00 األربعاء من
Avenue du Roi 69-1060 Saint Gilles-02/539 41 17 : العنوان   

Avenue du Roi 64  محطة حافلة 82خط ترام     
  Nativitasناتیفیتاس● 

 . یورو. 1تكلفة ب 11:30إلى الساعة  9:30من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 صباحا.00: 9على الساعة  عین المكان في التسجیل

Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان   
Porte de Hal محطة  51-4-3خط ترام  6-2خط میترو - Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة 

 Pierre d’Angleزاویة الحجر● 
 .13:00الحجز عبر الھاتف في الساعة 

Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 0 1 : العنوان   
Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة میدي  51-4خط ترام  6و2خط میترو    

Resto du Cœur de Saint Gilles  ● جیل مطعم سان
إلى  10:00الساعة  والجمعة من 15:00إلى الساعة  14:00لساعة من االثنین إلى الخمیس من ا

 11:00الساعة 
 ساعة 13ساعات إلى  9التسجیالت من 

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76   : العنوان
Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام    

Rolling douche متنقل دوش/حمام ● 
   خدمة النظافة المتنقلة

0474 414 007الھاتف:   18:00الى  14:00االثنین من    
Place Flagey-1050 Ixelles   : العنوان

18:00الى  14:30األربعاء من   
Rue des Sols Gare Centrale   : العنوان

18:00الى  14:00الجمعة من   
Esplanade gare de Midi قرب برج مدي   : العنوان  

لمالبس،ا تخصیص سیارة متنقلة مجھزة: االستحمام الساخن توفیر  
مشروب ساخن، االستماع والتوجیھ في حدود الممكن. جمیع خدماتنا   
مجانیة ومفتوحة للنساء والرجال واألطفال مرفقین بشخص بالغ ومسؤول.   

 أیام العطل الخدمات متوقفة
یأخذون الحمام في عین المكان.: خدمة "غرفة المالبس" مخصصة لألشخاص الذین تنبیھ  
 ؟تغسل مالبسك أین
 Bulle ASBLبول ● 

 68 88 44 /0487لغسل المالبس بالمجان  خدمة متنقلة
17:30الى  13:30االثنین من   

Place Flagey-1050 Ixelles   : العنوان
17:30الى  13:30األربعاء من   

Rue des Sols Gare Centrale   : العنوان
17:30الى  13:30الجمعة من   

Esplanade gare de Midi قرب برج مدي   : العنوان  
 م بغسل مالبسك مالبس ومجففین. نقولل الخدمة عبارة عن شاحنة مجھزة بغسالتین

 ).كیلوغرام من المالبس لكل شخص لكل مداومة 6(غسل ونجففھ مجانًا 
  حدود الممكن في واالستماع والتوجیھفإننا نقدم القھوة  اثناء الخدمة 

  الشعر.الحاضرین، نقدم أیضا خدمة حالقة وفقا للمتطوعین 
 .Rolling Doucheنعمل بالشراكة مع المنظمة غیر الربحیة  

 Douche FLUXدشفلوكس● 
 صباًحا 11صباًحا إلى  8.30من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة 

 للنساء فقط. 15:00إلى الساعة  13:00األربعاء من الساعة 
 خدمة الغسیل 13:30إلى الساعة  10:30من الساعة السبت واألحد 

 أرورو1(شریطة اخذ الحمام)الثمن 
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02 319 58 27 العنوان :  

Avenue du Roi محطة   50-49حافلة  82-81-32اوخط ترام   Midi محطة  6-2خط میترو 
 میدي 

  Le Closكلوس● 
    11:00حتى  9:30كل یوم من 

. كحد أقصىأورو لسبعة كیلو من المالبس  2لثمن: ا  
Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 العنوان :    
Porte de Hal محطة  6-2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   

 L’Entraide Saint Gillesالمتبادلة لسان جیل المساعدة● 
 یورو 1 - 12إلى الساعة  10من االثنین إلى الجمعة من الساعة 



 و 2أو المترو  Parvis de Saint-Gilles 51-4-3ترام 
 Porte de Hallمحطة  عن 6
  Nativitasناتیفیتاس ●

 17:00إلى الساعة  9:30مفتوح من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 یورو 0.25یورو إلى  0.20بیع المشروبات من 

 للنساء واألطفال: الجمعة 11:30إلى الساعة  10بیع المالبس من الساعة 
 الثالثاء والخمیس للرجال.

 35 02 02/512 -في بروكسل  118شارع ھوت 
 توقف بورت دو ھال 51-4-3ترام  - 6-2مترو  -توقف تشابیل  27-48- 95أتوبیس 

 Restaurant social rencontreمطعم االجتماعيال● 
 ستة أیام على سبعة مغلق أیام االثنین 

19:00حتى  12:00الثالثاء: من الساعة   
Rue de la Senne 63-1000 Bruxelles-02/538 92 76 : العنوان  

 Porte d'Anderlecht محطة 51-83-82ترام 
  Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جیل

درجة مئویة، یفتتح المطعم المكان 0عندما تكون درجات الحرارة أقل من   
.  19:00حتى  16:30المخصص للتدفئة من الساعة    

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 : العنوان    
Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     

 این تمضي وقتك للراحة او القیلولة
 Pierre d’Angleزاویة الحجر● 

 بعد االستشارة مع المساعد االجتماعي: إمكانیة أخذ قسط من الراحة للقیلولة
 . للحجز االتصال عبر الھاتف على الساعة الواحدة زواال. 

Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 01 العنوان :   
Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة میدي 51-4ترام  6و2میترو  

 ؟ةي اللیلأین تمض
 Pierre d’angleزاویة الحجر● 

 یمكنك طلب سریر للنوم عن طریق القدوم إلى الملجأ اللیلي. مساًء، 20في الساعة 
Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 01 العنوان :   

Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة میدي 51-4ترام  6و2میترو  
 ●Samusocial 

 الرجال والنساء واألسر. -ملجأ الطوارئ 
 .080099340عد عبر الرقم المجاني حجز المقا

 والدعم النفسي  والسكن، الصحیة،والوصول إلى المرافق  الطعام،وجبات 
 ومتاحة للجمیع. تماعي. جمیع الخدمات مجانیةاالجو

 تغسل؟أین 
 الحمامات العامة● 

 .2.5€ ساعة. جلب الصابون والمنادیل.  14إلى  9من الثالثاء إلى السبت من 
Rue du Chevreuil 28-1000 bruxelles-02/511 24 68 : العنوان    

Place du jeu de Balle  محطة  48وحافلة Porte de Hall  محطة   27و48حافلة  
 Douche FLUXدشفلوكس● 

 زواال 12صباًحا إلى الساعة  8.30 إلى الجمعة من الساعةمن الثالثاء 
 للنساء فقط 15:00إلى الساعة  13:00األربعاء من الساعة 

 14:30إلى الساعة  10:30السبت واألحد من الساعة 
 € 1 ثمن االستحمام ب

Gare du Midi  محطة میدي  6او  2میترو  
     Vétérinaires 78حافلة    

محطة   Avenue du Roi محطة  50-49حافلة -82-81-32خط ترام    
  La Fontaineالنافورة● 

 .8:30الجمعة. التسجیل في  الخمیس، الثالثاء، االثنین،
 .11:00أو  9:30مرة واحدة في األسبوع. الدخول في الساعة  الرجال،
 .9:30مرتین في األسبوع. الدخول في  النساء،

 .بالمجان خدمات صحیة اتالطفیلی التمریض عالج العنایة، االستحمام،
Rue Haute 346- 1000 bruxelles-02/ 510 09 10 : العنوان 

Porte de Hal محطة  51-4-3وخط ترام - - 2-6  خط میترو  
  Le Closكلوس● 

أورو. 1.5الثمن:  11:00حتى  9:30من طیلة أیام األسبوع   
Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 : العنوان  

Porte de Hal محطة  6-2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   
Missionnaire de charité فاعلو الخیر● 

 بالمجان. صباحا10:00 إلى9:00 األربعاء من
Avenue du Roi 69-1060 Saint Gilles-02/539 41 17 : العنوان   

Avenue du Roi 64  محطة حافلة 82خط ترام     
  Nativitasناتیفیتاس● 

 . یورو. 1تكلفة ب 11:30إلى الساعة  9:30من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 صباحا.00: 9على الساعة  عین المكان في التسجیل

Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان   
Porte de Hal محطة  51-4-3خط ترام  6-2خط میترو - Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة 

 Pierre d’Angleزاویة الحجر● 
 .13:00الحجز عبر الھاتف في الساعة 

Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 0 1 : العنوان   
Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة میدي  51-4خط ترام  6و2خط میترو    

Resto du Cœur de Saint Gilles  ● جیل مطعم سان
إلى  10:00الساعة  والجمعة من 15:00إلى الساعة  14:00لساعة من االثنین إلى الخمیس من ا

 11:00الساعة 
 ساعة 13ساعات إلى  9التسجیالت من 

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76   : العنوان
Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام    

Rolling douche متنقل دوش/حمام ● 
   خدمة النظافة المتنقلة

0474 414 007الھاتف:    



 و 2أو المترو  Parvis de Saint-Gilles 51-4-3ترام 
 Porte de Hallمحطة  عن 6
  Nativitasناتیفیتاس ●

 17:00إلى الساعة  9:30مفتوح من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 یورو 0.25یورو إلى  0.20بیع المشروبات من 

 للنساء واألطفال: الجمعة 11:30إلى الساعة  10بیع المالبس من الساعة 
 الثالثاء والخمیس للرجال.

 35 02 02/512 -في بروكسل  118شارع ھوت 
 توقف بورت دو ھال 51-4-3ترام  - 6-2مترو  -توقف تشابیل  27-48- 95أتوبیس 

 Restaurant social rencontreمطعم االجتماعيال● 
 ستة أیام على سبعة مغلق أیام االثنین 

19:00حتى  12:00الثالثاء: من الساعة   
Rue de la Senne 63-1000 Bruxelles-02/538 92 76 : العنوان  

 Porte d'Anderlecht محطة 51-83-82ترام 
  Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جیل

درجة مئویة، یفتتح المطعم المكان 0عندما تكون درجات الحرارة أقل من   
.  19:00حتى  16:30المخصص للتدفئة من الساعة    

Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 : العنوان    
Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     

 این تمضي وقتك للراحة او القیلولة
 Pierre d’Angleزاویة الحجر● 

 بعد االستشارة مع المساعد االجتماعي: إمكانیة أخذ قسط من الراحة للقیلولة
 . للحجز االتصال عبر الھاتف على الساعة الواحدة زواال. 

Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 01 العنوان :   
Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة میدي 51-4ترام  6و2میترو  

 ؟ةي اللیلأین تمض
 Pierre d’angleزاویة الحجر● 

 یمكنك طلب سریر للنوم عن طریق القدوم إلى الملجأ اللیلي. مساًء، 20في الساعة 
Rue Terre Neuve 153-1000 Bruxelles-02/513 38 01 العنوان :   

Jeu de Balle محطة  48الحافلة -محطة میدي 51-4ترام  6و2میترو  
 ●Samusocial 

 الرجال والنساء واألسر. -ملجأ الطوارئ 
 .080099340عد عبر الرقم المجاني حجز المقا

 والدعم النفسي  والسكن، الصحیة،والوصول إلى المرافق  الطعام،وجبات 
 ومتاحة للجمیع. تماعي. جمیع الخدمات مجانیةاالجو

 تغسل؟أین 
 الحمامات العامة● 

 .2.5€ ساعة. جلب الصابون والمنادیل.  14إلى  9من الثالثاء إلى السبت من 
Rue du Chevreuil 28-1000 bruxelles-02/511 24 68 : العنوان    

Place du jeu de Balle  محطة  48وحافلة Porte de Hall  محطة   27و48حافلة  
 Douche FLUXدشفلوكس● 

 بعد الظھر 12:45إلى الساعة  11:00من الساعة  وجبة ساخنة من االثنین إلى الجمعة
، 19:00إلى الساعة  16:00(بعد دراسة الحاجة مع األخصائي االجتماعي) ومن الساعة  

 بالمجان.الجبن..,الخبزشوربة,
 13:00 حتى 10:00االثنین والثالثاء والخمیس والجمعة من  االجتماعیةات الخدم

 .أو عن طریق اخذ الموعد
Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 : العنوان    

Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     
  خدمة االستقبال  الملتقى،● 

19:00الى  10:00ستة أیام على سبعة مغلق أیام االثنین من   
19:00حتى  0012:الثالثاء: من الساعة   

11:00حتى  10:15فطور الصباح مجانا من الساعة   
13:00الى  12:15الزوال بالمجان من الساعة  الحساء عند  

18:30الى 17:30وجبة العشاء والشربة من   
أورو 0,50القھوة طوال الیوم ب   

12:00حتى    10:00المداومة لالستشارة االجتماعیة ستة أیام على سبعة من   
16:00حتى  14:00ومن الساعة   

 حریة الولوج للنساء.  اما الرجال فیجب اخذ موعد
 بطاقة االنخراط أیام األربعاء. الخمیس. الجمعةطلب 

Rue de la Senne 63  فيBrussels - 02/514 33 32 
 Porte d'Anderlechtعن  51-83-82الترام  

 این تحتمي من شدة البرودة
  Le Closكلوس● 

  11:30إلى الساعة  8:30من الساعة  طیلة ایام االسبوع
 .18:00 إلى 13:30اعة ومن الس

  الشھر،وآخر یوم الثالثاء من  13:30مغلق في الساعة  الشھر،الثالثاء األول من 
 15:30مغلق في الساعة 

 025373333  -أ برفیس سان جیل  33
 Porte de Halأو موقف المترو  Parvis de Saint-Gilles 51-4-3الترام  

 DoucheFLUXدشفلوكس● 
 16إلى الساعة  8:30الثالثاء والخمیس والجمعة من الساعة 

 انتباه! من الواحدة  - 17:00إلى الساعة  8:30األربعاء من الساعة 
 لنساء فقط.إلى الخامسة مساء ل

 16:00إلى الساعة  10:30السبت واألحد من الساعة 
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/319 58 27 :العنوان 

Gare du Midi  محطة میدي  6او  2میترو  
     Vétérinaires محطة  78حافلة   Avenue du Roi  50-49حافلة -82-81-32خط ترام  

 محطة 
 المعونة المتبادلة لسان جیل● 

 ساعة 12ساعات إلى  8مفتوح من 
 .11:00إلى الساعة  8:30الخدمات االجتماعیة: من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

Rue de l'Eglise59  فيSaint-Gilles - 02/541 81 14 



 بعد الظھر 12:45إلى الساعة  11:00من الساعة  وجبة ساخنة من االثنین إلى الجمعة
، 19:00إلى الساعة  16:00(بعد دراسة الحاجة مع األخصائي االجتماعي) ومن الساعة  

 بالمجان.الجبن..,الخبزشوربة,
 13:00 حتى 10:00االثنین والثالثاء والخمیس والجمعة من  االجتماعیةات الخدم

 .أو عن طریق اخذ الموعد
Rue de Bosnie 22-1060 Saint Gilles-02/538 92 76 : العنوان    

Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     
  خدمة االستقبال  الملتقى،● 

19:00الى  10:00ستة أیام على سبعة مغلق أیام االثنین من   
19:00حتى  0012:الثالثاء: من الساعة   
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 حریة الولوج للنساء.  اما الرجال فیجب اخذ موعد
 بطاقة االنخراط أیام األربعاء. الخمیس. الجمعةطلب 

Rue de la Senne 63  فيBrussels - 02/514 33 32 
 Porte d'Anderlechtعن  51-83-82الترام  

 این تحتمي من شدة البرودة
  Le Closكلوس● 

  11:30إلى الساعة  8:30من الساعة  طیلة ایام االسبوع
 .18:00 إلى 13:30اعة ومن الس

  الشھر،وآخر یوم الثالثاء من  13:30مغلق في الساعة  الشھر،الثالثاء األول من 
 15:30مغلق في الساعة 

 025373333  -أ برفیس سان جیل  33
 Porte de Halأو موقف المترو  Parvis de Saint-Gilles 51-4-3الترام  

 DoucheFLUXدشفلوكس● 
 16إلى الساعة  8:30الثالثاء والخمیس والجمعة من الساعة 

 انتباه! من الواحدة  - 17:00إلى الساعة  8:30األربعاء من الساعة 
 لنساء فقط.إلى الخامسة مساء ل

 16:00إلى الساعة  10:30السبت واألحد من الساعة 
Rue de Vétérinaires 84 -1070 Anderlecht -02/319 58 27 :العنوان 

Gare du Midi  محطة میدي  6او  2میترو  
     Vétérinaires محطة  78حافلة   Avenue du Roi  50-49حافلة -82-81-32خط ترام  

 محطة 
 المعونة المتبادلة لسان جیل● 

 ساعة 12ساعات إلى  8مفتوح من 
 .11:00إلى الساعة  8:30الخدمات االجتماعیة: من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

Rue de l'Eglise59  فيSaint-Gilles - 02/541 81 14 

 :LE Closكلوس● 
أیام االسبوع طیلةللمشردین  كل یوم أورو فقط 2ب وجبة الغذاء      

. إغالق األبواب أثناء 12:30)، تقدیم الغداء في تمام الساعة 00:12عند الساعة (توزیع التذاكر  
.الوجبة  

(ماعدا األربعاء) 14:30أورو ابتداء من  0,50طبق الوجبة محدد عند   
.14:30الحساء او الحریرة بالمجان انطالقا من     

Parvis de Saint Gilles 33 a – 1060 Saint Gilles 02/537 33 33 : العنوان  
Porte de Hal محطة  6-2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   

 لجنة السامري ●
 .14:00إلى الساعة  9:00یفتح المطعم االجتماعي من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 (یتم تقدیم 14:00إلى  11:45من  القھوة؛لتناول  11:45حتى  9:00من الساعة 
 ).الواحدة بعد الزوال وجبات الطعام حتى 

 € 0.20المشروبات: €  2الكاملة:  وجبةال€  1: طفالاال -€  1.50الكبار: 
 025130226 -في بروكسل  41/6تین شارع السامری

 Chapelleموقف الحافالت  - 48 - 27الحافلة 
Missionnaire de charité فاعلو الخیر● 

.15:15 حتى 14:30 من بالمجان ساخنةوجبات  والسبت ةاألربعاء، الجمع  
15:15وجبة ثانیة على الساعة   

  15:15الثالثاء وجبة الغذاء على الساعة 
16:45و  16:00االحد وجبة الغذاء على الساعة   

 الخمیس واالثنین مغلق.
Avenue du Roi 69-1060 Saint Gilles-02/539 41 17 : العنوان   

 Avenue du Roi 64  محطة حافلة 82خط ترام     
  Nativitasناتیفیتاس● 

 1،5بسعر  ،13:30إلى الساعة  12:00یقدم الغداء من االثنین إلى الجمعة. من الساعة 
 یورو (مع الحساء) 2حلوى) أو  قھوة، طبق،یورو ( 

 .17:00 حتى 6:30ح المركز من االثنین إلى الجمعة افتتا
Rue Haute 118-1000 Bruxelles -02/512 02 35 : العنوان  

دیسمبر 25مفتوح یوم   
 Chapelle  حافلة  95-48-27-محطة 

  Poverelloفقیر• 
 13:00اخنة. األحد : وجبة س14:30إلى الساعة  11:30من االثنین إلى السبت من الساعة 

یورو للحساء  0.20 الخفیفة،یورو للوجبة والوجبات  1وحساء. السعر:  خبز: 14:30 حتى 
 والمشروبات.

Rue de l’Economie 4 -1000 Bruxelles -02/511 52 12   العنوان
 محطة میدي 6-2 میترو 51-4 - 81ترام  

  Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جیل
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2020 –   2019فصل الشتاء  مخطط    
 في سان جیل والنواحي

 
2019- 2020 

 نواحيسان جیل وال
 أین تأكل؟

 الصباح
  Clos كلوس● 

  یورو 0.30ویورو  1) مقابل 9:00إلى  8:30(توزیع التذاكر من  9:30إلى  8:30اإلفطار من 
 7أیام على  7للمشروبات. 

 Parvis de Saint Gilles 33A-1060 Saint Gilles-02/537 33 33 : العنوان  
Porte de Hal محطة  6-2او میترو Parvis de Saint Gilles محطة 4-3خط ترام   

المتبادلة لسان جیل المساعدة  L’Entraide de Saint Gilles● 
 صباًحا ووجبة إفطار مجانیة. 10:00إلى الساعة  8:30من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 .11:00حتى  10:15شوربة من الساعة 
 11:00إلى الساعة  8:30الخدمات االجتماعیة: من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

Rue de l’Eglise 59-1060 Saint Gilles 02/541 81 14 : العنوان 
Porte de Hal ou Parvis de Saint Gilles محطة  51-4-3خط ترام   

 Porte de Hal محطة  6او  2میترو    
بلدیة سان جیل في ازقة ناالجتماعیولمساعدون ا ● 

نبالمجا اإلفطاروجبة  تقدیم 11:00الى  9:00   من الشھر على ناالثنیاول وثالث أیام كل   
والنواحي. مع حضور مستشار قانوني من مصلحة محكمة القرب. في محطة میدي   

Rue Fortifications ,12-1060 Saint Gilles -02/539 23 91 : العنوان   
 األخوات الصغیرات من الفقراء• 

 ساعات كل یوم 10ساعات إلى  9التوزیع المجاني للسندویشات من 
 025121380أو  -في بروكسل  266ھوت شارع 
 لویز Louiseمحطة 6و 2مترو  - Poelartتوقف  93-92ترام  -توقف لعبة الكرة  48حافلة 

  Resto du Cœur de Saint Gilles  ● مطعم سان جیل
10:00 ىحت 8:30 من االثنین إلى الجمعة من  

.نبالمجا تقدیم وجبة اإلفطار  
Rue de Bosnie 22 -1060 Saint Gilles -02/538 92 76 العنوان :  

Bethléem Saint Gilles محطة  81خط ترام  – avenue du Roi محطة  82خط ترام     
 والمساء الظھر 

االجتماعیون في ازقة بلدیة سان جیل  لمساعدونا ● 
الى التاسعة مساءا: القھوة الحساء مساءا السادسة علىثاني ورابع أیام الثالثاء من الشھر   

م تقدیمھا في محطة میدي والنواحي بالمجانواكلة خفیفة یت   
:الھاتف  91 23 539 02  
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