
  

  
      Daycare   Centers   /   Accueil   de   jour ___     

القھوة   بار   --   دعم   التتابع    .1   
شارع   سانت   لویس،   ستراسبورغ    24   

توزیع   المشروبات   الساخنة   فقط   على   باب   المبنى   والوصول   إلى    
   .المراحیض 

الثالثاء   والخمیس   والجمعة:   من   الساعة    9  صباحاً   إلى    12  مساءً    -   
ومن   الساعة    6  مساءً   إلى    9  مساءً    

األربعاء:   من   الساعة    9  صباًحا   حتى    12  مساءً    -   
السبت:   من   الساعة    2  ظھراً   حتى    5  مساءً    -     
األحد:   من   الساعة    6  مساءً   حتى    9  مساءً    -   

www.soliguide.fr/fiche/2279   
  

إغاثة   الشعب   في   میناو    -2   
شارع   دي   كولمار،   ستراسبورغ    150   

   .دوام   االستقبال   وغرفة   خلع   المالبس   في   حاالت   الطوارئ 
اإلثنین:   من   الساعة    2  ظھراً   حتى    4.30  مساءً    -   

الثالثاء:    9.30  صباحاً   -    11.30  صباحاً   ومن    2  ظھراً   إلى    4.30   -   
مساءً    

الخمیس:    9.30  صباحاً   -    11.30  صباحاً   ومن   الساعة    2  ظھراً   إلى    -   
   4.30  مساءً 

www.soliguide.fr/fiche/8007   
  

   (SAS)  تضامن   عمل   ستراسبورغ    -3
9   Rue   de    فالندرز,    67000  ستراسبورغ   

     .فتح   یوم   المنزل   أثناء   الحبس 
االثنین   واألرباء:   من   الساعة    8:30  صباحاً   حتى   الساعة    5  مساءً    -     
الثالثاء   والخمیس:   من   الساعة    8:30  صباحاً   حتى   الساعة    6:30   -   

   .مساءً 
الجمعة:   من   الساعة    8:30  صباحاً   حتى   الساعة    3:30  عصراً    -   

www.soliguide.fr/fiche/7227   
  

نساء   الكلمات    -4   
7   Rue   de   l'Abbé   Lemire,    ستراسبورغ   

   .یوم   المنزل   مفتوح   فقط   للنساء 
   .اإلثنین:   من   الساعة    9:30  صباحاً   حتى   الساعة    12  ظھراً    -
الثالثاء   والجمعة:   من   الساعة    00/14  إلى   الساعة    00/17   -   
   ،الخمیس:   من   الساعة    10  صباحاً   إلى   الساعة    4:00  مساءً    -

www.soliguide.fr/fiche/2227   
  

تضامن   النساء   في   منظمة   األمم   المتحدة   للتضامن   مع   المرأة    -   5   
شارع   سیلینیك،   ستراسبورغ    5   
     .یوم   المنزل   مفتوح   فقط   للنساء 

من   االثنین   إلى   الجمعة:   من   الساعة    9  صباًحا   حتى    4  مساءً    -   
الثالثاء:   من   الساعة    11  صباًحا   حتى    4  مساءً    -   

www.soliguide.fr/fiche/2281   
    

معلم   كاریلون   --   الجرس    .6   
مركز   برنانوس،    30  شارع   ماریشال   یونیو    

الصفحة   الرئیسیة،   توزیع   قوائم   التجار   التضامن،   توزیع   القسائم،   الخ 
...)   

الثالثاء:   من   الساعة    00/14  إلى   الساعة    00/16   
www.soliguide.fr/fiche/7288   

    
  
  
  
  

   -  في   محطة   ستراسبورغ    (PAS)  نقطة   ترحیب   وتضامن    .7  
SNCF   

20   Place   de   la   Gare,    ستراسبورغ   
اعند   التعیین     03.88.15.92.79   

    
من   االثنین   إلى   الجمعة:   من   الساعة    8:30  صباحاً   حتى   الساعة    -   

   11:30  صباحاً.    1:30-  5:15  مساءً 
الخمیس:    8.30  صباحاً   -    11.30  صباحاً    -   

www.soliguide.fr/fiche/2280   
  

8.   MDA   (  بیت   المراھقین)   ستراسبورغ   
شارع   بوابة   المستشفى،   ستراسبورغ    23   

     .منزل   للمراھقین   وعائالتھم 
من   االثنین   إلى   الجمعة   من   الساعة    9  صباًحا   حتى    12  مساءً   مع    -   

موعد      
من   االثنین   إلى   الجمعة   من   الساعة    2  ظھراً   إلى    5  مساءً    -   

www.soliguide.fr/fiche/2452   
    

9.   ALT   -    مركز   االستقبال   والرعایة   
شارع   لویس   أبفل،   ستراسبورغ    11   

   .المنزل   لألشخاص   الذین   یعانون   من   اإلدمان 
من   االثنین   إلى   الجمعة:   من   الساعة    8:30  صباحاً   إلى   الساعة    6   

مساءً    
www.soliguide.fr/fiche/2283   

    
إغاثة   الناس   في   میناء   الراین    -10   

طریق   الراین,   ستراسبورغ    71   
دوام   المنزل   المفتوح    

األربعاء   من   الساعة    10  صباًحا   إلى    12  مساءً    
www.soliguide.fr/fiche/2290   
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