فقط مصرف کنندگان مواد مخدر!
خدمات کاهش یافته ) ۸نفردر هر بلوک حداکثر  ۳۰دقیقه(
خدمات ضروری ارائه شده  :دوش  ،میان وعده  ،تجهیزات کاهش
خطر

دوشنبه از ساعت  ۱۲:۰۰تا ۱۷:۳۰
سه شنبه از ساعت  ۱۵:۰۰تا ۱۶:۳۰
چهارشنبه از ساعت  ۱۰:۰۰تا ۱۲:۳۰
پنجشنبه از ساعت  ۱۵:۳۰تا ۱۹:۰۰
جمعه از ساعت  ۱۲:۰۰تا ۱۶:۳۰
www.soliguide.fr/fiche/136

___Pantin

___

6. Le Refuge de Pantin
164 Avenue Jean Lolive, Pantin, France
این مرکز با کاهش خدمات باز میباشد.
پذیرایی بعدازظهر سه شنبه وجمعه با قرار وقت مالقات قبلی انجام
میشود(.هر دو ساعت ۲۰نفر)
دوشنبه ازساعت  ۸:۰۰تا  ۱۲:۰۰و از ساعت  ۱۳:۰۰تا ۱۵:۰۰
سه شنبه از ساعت  ۸:۰۰تا ۱۲:۰۰
پنج شنبه از ساعت  ۸:۰۰تا  ۱۲۰۰و  ۱۳:۰۰تا ۱۵:۰۰
جمعه از ساعت  ۸:۰۰تا ۱۲:۰۰

www.soliguide.fr/fiche/50

___Montreuil

___

7. Accueil de jour Emmaüs alternatives
15b Rue de Stalingrad, 93100 Montreuil, France
امکان مصرف از وعده های غذایی گرم برای ناهار از دوشنبه تا جمعه
( عالوه بر یسته های غذایی ) این مرکز درساعت معمول باز می
باشد  ،به صورت حضوری برای ارزیابی وتهیه بلیط به پذیرش بروید.
تغییرات جزئی  :خدمات شستن لباس انجام نمیشود  .بنابراین از
قبول کردن لباس ها و وسایل متفرقه معذوریم .
چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت  ۹:۰۰تا  ۱۲:۳۰واز  ۱۵:۰۰تا
۱۷:۰۰
جمعه وشنبه از ساعت  ۹:۰۰تا  ۱۲:۳۰و از ۱۳:۳۰تا ۱۷:۰۰

www.soliguide.fr/fiche/2864

پنج شنبه از ساعت  ۹تا ۱۲
مناسب برای بزرگساالن  ،مردان یا زنان مجرد بدون فرزند

Saint-Denis
www.soliguide.fr/fiche/3011

3. Amicale du Nid Saint-Denis

خدمات اجتماعی اضطراری
(مراکز حمایت از افراد بی خانمان)

10 Rue Fontaine, 93200 Saint-Denis, France

فقط زنان مجرد وزنان بچه دار
اولویت خدمات محدود و برای افرادیست که درخیابان زندگی می
کنند.
غذا در داخل مرکز سرو میشود ( بصورت محدود  ۱۵نفره همزمان )
یا بصورت بیرون بر ،سرو می شود.
حمام وخدمات خشکشویی از طریق گرفتن قرار مالقات انجام می
شود.
دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه  :از ساعت  ۹:۳۰تا ۱۲:۳۰
وازساعت  ۱۳:۳۰تا  ۱۶:۴۵و از ساعت  ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰
پنجشنبه  :از ساعت  ۹:۳۰تا  ۱۲:۳۰و  ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰
جمعه  :از ساعت  ۹:۳۰تا  ۱۴:۱۵و از ساعت  ۱۵:۰۰تا  ۱۷:۳۰و از
ساعت  ۱۸:۰۰تا ۲۰:۳۰
شنبه  :از ساعت  ۱۱:۱۴تا  ۱۴:۰۰و از ساعت ۱۵:۰۰تا ۱۸:۰۰

www.soliguide.fr/fiche/2919

» 4. Association Ikambere « La Maison Accueillante
39 Boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis, France
فقط زنان مبتال به ایدز!
این مرکز باز میباشد.
پذیرش به صورت تلفنی از دوشنبه تا جمعه ازساعت  ۹:۰۰تا
 ۱۸:۰۰و پذیرش حضوری از ساعت  ۹:۰۰تا ۱۶:۰۰
کلیه فعالیت های جمعی به صورت معلق در آمده است .
توزیع بسته های مواد غذایی و بهداشتی در روز جمعه از ساعت
 ۱۱:۰۰صبح جلوی درب خروجی  ،به صورت ثبت نامی از دوشنبه
تا جمعه از ساعت  ۹:۰۰تا ۱۶:۰۰

www.soliguide.fr/fiche/2661

5. CAARUD PROSES Saint-Denis
25 boulevard Carnot, 93200 Saint-Denis

1

___Saint-Ouen

___

1. Espace Henri Grouès Abbé Pierre
48 Rue Anselme, 93400 Saint-Ouen, France
خدمات غیر حضوری
امکان گرفتن وقت مالقات برای حمایت اجتماعی  ،مدت زمان حضور
در مرکزبسته به خدمات درخواستی بین  ۱۵تا  ۴۵دقیقه مجاز است.

مناسب برای زنان ومردان بزرگسال ومنزوی
تعطیالت رسمی بسته است .
دوشنبه  ،سه شنبه پنجشنبه  ،جمعه  ۹:۳۰تا ۱۲:۳۰

www.soliguide.fr/fiche/3118

___Saint-Denis

___

2. Maison Municipale de la Solidarité
7 Rue Jacques Duclos, 93200 Saint-Denis, France
پذیرایی محدود برای افراد بی خانمان  ،منزوی
صبحانه  ،بسته های غذایی به صورت ثبت نامی (محدود) میان وعده
کارگاههای موسیقی و درمانی به صورت تعلیق در آمده است .

دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه  ،جمعه از
ساعت  ۹:۰۰تا  ۱۲:۰۰و از ساعت ۱۴:۰۰تا ۱۶:۳۰

11. La Marmite

18 bis Avenue Léon Blum, 93140 Bondy, France
به دلیل بحران سالمتی  ،پذیرش در محل محدود شده است و
فقط برای دسترسی به مایحتاج اساسی و مصاحبه با واسطه ها
امکان پذیر میباشد .
دوشنبه از ساعت  ۱۲:۳۰تا ۱۷:۳۰
از سه شنبه تا جمعه  ۱۰:۰۰تا ۱۷:۳۰
اولین بازدید  :برای قبل از ظهر امکان پذیر میباشد .
www.soliguide.fr/fiche/3116
___Aulnay-sous-Bois

___

12. CAARUD Aurore

centre hospitalier Robert-Ballanger, Boulevard Robert
Ballanger, Aulnay-sous-Bois, France

فقط مصرف کنندگان مواد مخدر!
نگهداری خدمات  :دوشنبه تا شنبه باز است .
دوشنبه چهارشنبه جمعه شنبه از ساعت  ۱۱:۱۵تا ۱۷:۳۰
سه شنبه پنجشنبه از ساعت  ۱۴:۰۰تا ۱۷:۳۰
www.soliguide.fr/fiche/139

8. CAARUD PROSES Montreuil
89 bis rue Alexis Pesnon, 93100 Montreuil
فقط مصرف کنندگان مواد مخدر!
همزمان  ۸نفر
خدمات ضروری ارائه شده  :تجهیزات کاهش خطر  ،حمام  ،ماشین
لباسشویی
هنگام پذیرش  ،مصاحبه  ،مراحل اداری  ،ما از کاربران دعوت میکنیم
که مرتبا دست های خود را بشوئید وماسک بزنید .
دوشنبه از ساعت  ۱۰:۱۵تا ۱۶:۳۰
چهارشنبه از ساعت  ۱۰:۱۵تا ۱۶:۳۰
جمعه از ساعت  ۱۳:۰۰تا ۱۶:۰۰

www.soliguide.fr/fiche/137

___Gagny

___

9. La Boutique Solidarité de Gagny
11-13 Rue du Chemin de Fer, 93220 Gagny, France
پذیرش بی قید و شرط اما کاهش یافته  ،به صورتی که بازدید
تقسیم شده )  ۱۵نفر در یک ساعت ونیم )
خدمات ضروری ارائه شده  :صبحانه  ،دوش  ،خشکشویی  ،مشاوره
پزشکی پزشکی صبح چهارشنبه وازسرگیری مصاحبه ها و روش
های معمول اداری
توزیع نامه در روزهای دوشنبه  ،چهارشنبه  ،پنجشنبه وجمعه از
ساعت  ۱۴:۰۰تا  ۱۷:۰۰بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه از ساعت  ۹:۰۰تا ۱۳:۳۰

www.soliguide.fr/fiche/3117

___Bondy

___

10. SOS Femmes 93 - Lieu d'Accueil et d'Orientation
3 Allée du Moulin, Bondy, France
فقط زنان قربانی خشونت!
گزارش روزانه با شماره تماس 01 48 48 62 27
دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۱۰:۰۰تا  ۱۳:۰۰بعد ازظهر و از ساعت
 ۱۴:۰۰تا  ۱۷:۰۰پذیرش خانمها فقط با قرار مالقات  ،محدود به ۴
خانم
www.soliguide.fr/fiche/2789

2

) مرکز شماره  ۳در پشت مرکز شماره  ۵میباشد )
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