
 

___    75001___ 

  

1. Centre d'accueil et de distribution alimentaire             
Restos du Coeur 1er Saint-Roch 
Place Colette, Galerie du Théatre Français, 75001 Paris, 
France 
واألشخاص وأكثر عاًما 60 أعمارهم تبلغ الذین والرجال العازبات النساء    فقط          
 ذوي اإلعاقة
 
 من االثنین إلى األحد من الساعة 7:30 مساًء حتى 8:30 مساًء 
 .طرد غذائي عند التسجیل ألي شخص یثبت وضعه غیر المستقر
secretariat@restosducoeur75.org 
 خدمات : تقدیم الطعام للجلوس ، حزمة الطعام ، المشورة اإلداریة
www.soliguide.fr/fiche/141 
  

___    75002___ 

  

2. ESI familles Bonne Nouvelle 
9 Rue Thorel, Paris, France 
ESI المشروط غیر الترحیب الشوارع. في تعیش التي بالعائالت فقط  ترحب            
صباًحا 10:30 الساعة من الجمعة / األربعاء / الثالثاء / االثنین هو  بالعائالت              
الساعة حتى صباًحا 10:30 الساعة من الخمیس انقطاع. دون مساًء 4:30    حتى            
 1 ظهًرا.
 
 عادًة. ESI یتم الحفاظ على جمیع الخدمات التي تقدمها

 
استقبال بمكتب اتصل ، ُبعد عن دعم إلى تحتاج التي المستضافة للعائالت             بالنسبة  
ESI خالل ساعات العمل لالتصال بأخصائي اجتماعي. 
 من الثالثاء إلى األربعاء 9:40 صباًحا حتى 1:00 مساًء - 2:00 مساًء حتى
 5:00 مساًء ، الجمعة 9:40 صباًحا حتى 1:00 مساًء - 2:00 مساًء حتى
 5:00 مساًء ، السبت 10:00 صباًحا حتى 5:00 مساًء
 !عائالت في الشارع انتباه االثنین والخمیس عن طریق التعیین
01.43.38.80.60 
bonnenouvelle@casp.asso.fr 
عام طبیب ، مغسلة ، دش ، اجتماعي دعم ، جلوس طعام ، نهاریة :رعایة                خدمات  
أنشطة ، فرنسي تدریب ، الحمل متابعة ، أطفال رعایة ، مستوصف ، نفس علم ،                 
 ، مساعدة قانونیة
www.soliguide.fr/fiche/16 
  

___    75003___ 

  

3. Distribution alimentaire Carreau du Temple 
Église Saint-Eustache, Impasse Saint-Eustache, 75003 
Paris, France 
 
 سیكون المدخل في 4 شارع یوجین سبولر (المحطة الثالثة).
 
 
 الخدمات المقدمة:
ألخذها باردة وجبات / یوم كل ظهًرا 2 و ظهًرا 12 الساعة بین ساخنة        وجبات           
المحادثات / الراحة منطقة / الوجبات أوقات خارج الموقع في تناولها أو             بعیًدا  
 االجتماعیة
 
 استمراریة الرعایة:
 ؛ (Halte Femme طبیب یومي الثالثاء والجمعة (فریق
 ؛ (Halte Femme أخصائي نفسي الثالثاء والجمعة (فریق
(فریق واألربعاء االثنین یوم ممرضة EMEOS من Samusocial de              
Paris) والجمعة (ممرضة من Halte Femme) اعتباًرا من یوم الجمعة 
 
جمعیة قبل من رعایة خدمة افتتاح Fête des Voisines عالج)      أخصائي            
یعشن اللواتي للنساء (... الفقري العمود تقویم أخصائي ، العظام هشاشة ،             طبیعي  
 في الشارع معزوالت أو مع أطفال
 یومیاً من 9 صباحاً حتى 4 مساًء
 النساء والنساء مع األطفال فقط 

 خدمات : رعایة نهاریة ، توزیع أغذیة ، وجبات ساخنة
www.soliguide.fr/fiche/8062 
  

4. La Maison Béranger 
12 Rue Béranger, Paris, France 
10 الساعة من والخمیس الثالثاء أسبوع: / صباًحا 2 اآلن االستقبال         مكتب      
 صباًحا حتى 1 ظهًرا.
7 الساعة من واألحد والخمیس الثالثاء أسبوع: / أمسیات 3 إلى العشاء تقلیل          یتم       
 .مساًء حتى الساعة 10 مساًء
 األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة
01.48.87.79.79 
contact@basiliade.org 
طبیب ، مستوصف ، دش ، اجتماعي دعم ، جلوس طعام ، نهاریة :رعایة               خدمات  
 عام ، مغسلة ، رفاهیة ، علم نفس ، أنشطة
www.soliguide.fr/fiche/2444 
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5. Accueil de jour Paris 4 
1 Boulevard du Palais, 75004 Paris, France 
توزیع المعلومات. من لمزید اتصل مقیدة): اإلجمالیة (السعة تقیید مع           فتح  
9 الساعة من الجمعة إلى اإلثنین من الساخنة والمشروبات الخفیفة           الوجبات  
 .صباًحا حتى 4 مساًء
 
توجیه إمكانیة والالجئون. اللجوء وطالبو المعزولون الجدد والوافدون         البالغون  
 Terre d'Asile الغزاة فرنسا
06.62.42.72.51 
ajm_paris4@france-horizon.fr 
المساعدة ، اإلداریة االستشارات ، الطعام توزیع ، النهاریة الرعایة :           خدمات  
الرفاهیة ، االستحمام ، الفرنسي التدریب الفحص، ، االجتماعي الدعم ،             القانونیة  
، بالجلوس الطعام تقدیم ، المقاعد في الطعام تقدیم ، اإلقامة نصائح المراحیض، ،                
 خدمة الواي فاي ، أخذ ، األنشطة
www.soliguide.fr/fiche/3037 
  

6. Les Compagnons de la Tour Saint-Jacques 
11 Avenue Victoria, 75004 Paris, France 
 .تستمر التوزیعات خالل فترة حظر التجول
 األحد: 7:30 مساًء حتى 8:30 مساًء
 .ترحیب غیر مشروط
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/3739 
  

7. Repas chauds La Chorba - Paris Centre 
9 Place de l'Hôtel de Ville, 75001 Paris, France 
 من االثنین إلى األحد من الساعة 6 مساًء حتى الساعة 8 مساًء 
01.43.43.84.75 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/10680 
  

___    75005___ 

  

8. Restaurant social Santeuil 
8 Rue Santeuil, 75005 Paris, France 
، مساًء 2:30 الساعة حتى الغداء خدمة تمدید یتم ، نوفمبر في الحجز فترة   خالل               

 .أي من الساعة 11:30 صباًحا حتى 2:30 مساًء
منطقتهم في االجتماعیة الخدمات عن صادرة شهریة بطاقة لدیهم           األشخاصالذین
. 
01.55.43.14.80 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/3740 
  

9. Restaurant Solidaire Boutebrie 
15 Rue de la Parcheminerie, Paris, France 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.46.34.72.14 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/440 
  

10. Cœur du cinq 
24 Rue Daubenton, 75005 Paris, France 
 یتم تقدیم القهوة والشوكوالتة.
9:30 الساعة من واألربعاء والثالثاء اإلثنین من شيء كل على الحفاظ            یتم  
 صباًحا حتى 12:00 ظهًرا - 2:00 مساًء حتى 4:00 مساًء.
 .لكن لن یكون لدینا حفل استقبال صباح السبت
 الناس المعزولون والمشردون
01.43.36.48.30 
coeurducinq@orange.fr 
، اإلداریة المشورة ، التوطین ، للجلوس الطعام تقدیم ، النهاریة :الرعایة             خدمات  
 استشارات اإلسكان ، األنشطة ، الدعم االجتماعي
www.soliguide.fr/fiche/15 
  

___    75006___ 

  

11. Œuvre de la soupe populaire du 6e 
4 Rue Clément, 75006 Paris, France 
من ، مساًء 1:30 و صباًحا 11 الساعة بین بعیًدا لتناولها الساخنة    الوجبات             
 االثنین إلى السبت.
المحدد بالترتیب التوزیعات على وعرضها صباًحا 9 الساعة من الرموز       توزیع       

 .بواسطة الرموز الممیزة
 رائد
01.43.54.56.41 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/143 
  

12. Accueil Louise et Rosalie 
97 Rue de Sèvres, Paris, France 
 األربعاء: 9:00 صباًحا حتى 12:30 مساًء ، الخمیس: 9:00 صباًحا حتى
 12:30 مساًء ، األحد: 10:30 صباًحا حتى 2:00 مساًء
 ،نساء فقط
01.77.45.89.45 
contact@louiseetrosalie.com 
غیر ، فاي واي ، مغسلة ، دش ، نهاریة رعایة ، للجلوس الطعام تقدیم :                خدمات  
 محدد ، غیر محدد ، كمبیوتر ، مقبس ، حیوانات
www.soliguide.fr/fiche/10676 
  

13. Epicerie Solidaire Saint-Jacques       
Saint-Christophe 
3bis Quai de l'Oise, Paris, France 
 .یستمر الهیكل في تلقي ، دائًما بتوجیه من األخصائي االجتماعي
 الجمعة 2:00 م حتى 6:00 م ، 
epicerie.solidaire.19eme@gmail.com 
 خدمات : بقالة اجتماعیة
www.soliguide.fr/fiche/177 
  

14. Eglise Saint-Germain-Des-Prés 
3 Place Saint-Germain des Prés, Paris, France 
 .خالل فترة الحبس بأكملها ، یتم توزیع الوجبات في ساحة الكنیسة
 السبت من 5:00 مساًء حتى 6:30 مساًء 
06.71.85.70.66 
ssvp.sgp@gmail.com 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/10699 
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15. Aide Alimentaire - Paroisse Saint-Thomas           
d'Aquin 
3 Place Saint Thomas d'Aquin, 75007 Paris, France 
 الخمیس 2:30 مساًء حتى 5:00 مساًء 
 .لألشخاص الذین یعیشون في دائرة 5/6/7
01.42.22.59.74 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/10685 
  

16. Le sourire de Saint François-Xavier 
12 Place du Président Mithouard, Paris, France 
 .عند التسجیل عن طریق االتصال بالهاتف
 االثنین 7:00 صباًحا حتى 9:00 صباًحا - 6:30 مساًء حتى 8:30 مساًء ، ، 
 األربعاء 7:00 صباًحا حتى 9:00 صباًحا - 6:30 مساًء حتى 8:30 مساًء ،
 الجمعة 7:00 صباًحا حتى 9:00 صباًحا - 6:30 مساًء حتى 8:30 مساًء
01.44.49.62.62 
 خدمات : حزمة طعام ، دش ، تخزین األمتعة
www.soliguide.fr/fiche/4932 
  

17. Camions des restos du cœur 7ème Invalides 
9 Rue Fabert, 75007 Paris, France 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین
 الثالثاء 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، الخمیس 8:00 مساًء حتى 9:00 ، 
 مساًء، السبت 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، األحد 7:30 مساًء حتى 9:00
 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/162 
  

___    75008___ 

  

18. Eglise Saint Augustin 
46b Boulevard Malesherbes, 75008, Paris, France 
 .ال وجبات. ال یوجد دش. استقبال لتوزیع الطرود ذات فترات زمنیة محددة مسبًقا
 الثالثاء 12:30 مساًء حتى 5:30 مساًء ، 
01.42.93.20.52 

asstaugustin@orange.fr 
مراحیض، ، رفاهیة ، دش ، عام طبیب ، نهاریة رعایة ، غذائیة :طرود                خدمات  
 دعم اجتماعي ، أخذ ، أنشطة ، مالبس ، استشارات إداریة
www.soliguide.fr/fiche/3480 
  

19. Refettorio Paris 
Place de la Madeleine, 75008 Paris, France 
مرشد ومع صارمة جسدیة مسافات مع شخًصا 20 إلى 2 من بمجموعات        نرحب         
 (متطوع أو أخصائي اجتماعي) من 5 أشخاص.
عن الجماعي الحجز منصة إلى للوصول بنا االتصال المهتمة للجمعیات           یمكن  
 asso@refettorioparis.com :طریق االتصال بنا على العنوان التالي
الرابط هذا عبر اآلن الحجز بالفعل حساب لدیها التي للجمعیات           :یمكن  
refettorio.force.com/PartnerOrg 
 
یمكنك األسبوع. في واحد عشاء تقدیم سیتم فردي بشكل أشخاًصا أیًضا            نستقبل  
 .فقط الذهاب إلى مكتب االستقبال. األقنعة والشهادات متوفرة
 من االثنین إلى الجمعة من الساعة 6:30 مساًء حتى الساعة 8:30 مساًء
asso@refettorioparis.com 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/2481 
  

20. Restaurant Solidaire Europe 
11 rue de Maleville, 75008 Paris 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.45.63.52.57 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/441 
  

___    75009___ 

  

21. Trinité - Solidarité  "La Soupe" 
Rue de la Trinité, Paris, France 
 
 (توزیع وجبة ساخنة تحت رواق الكنیسة (شارع مورلو

 من االثنین إلى الجمعة من الساعة 12:45 مساًء حتى 1:30 مساًء
01.48.74.12.77 
contact@latriniteparis.com 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/147 
  

22. Camions des restos du cœur 9ème             
Saint-Lazare 
Rue Joubert, 75009 Paris, France 
 االثنین 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، األربعاء 8:00 مساًء حتى 9:00 ، 
 مساًء، الجمعة 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/164 
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23. Itinérances 
61 Boulevard de Magenta, Paris, France 
 .ارتداء القناع إلزامي واحترام التباعد االجتماعي وغسل الیدین اإلجباري
 من الخمیس إلى الجمعة 10:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء - 2:00 مساًء حتى
 5:30 مساًء
أو مع عاًما 30 و 18 بین أعمارهم تتراوح الذین المتجولون الصغار ،    البالغون              
 بدون حیوانات
01.40.05.54.87 
itinerances@aurore.asso.fr 
الفحص، ، النهاریة الرعایة ، المغسلة ، االستحمام ، االجتماعي :الدعم             خدمات  
 الكمبیوتر ، الجلوس في الطعام ، المراحیض
www.soliguide.fr/fiche/13 
  

24. Restaurant Solidaire Vellefaux 
66 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.40.40.78.04 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/442 
  

25. La maison du Canal 
13-17 Rue Louis Blanc, 75010 Paris, France 
 ال یوجد استقبال مادي للجمهور.
8:30) الهاتف أو اإللكتروني البرید طریق عن بالهیكل االتصال للمقیمین            یمكن  
 (صباًحا حتى 12:30 مساًء ومن 1 مساًء حتى 5:30 مساًء
 الدوام عن طریق البرید اإللكتروني أو الهاتف من االثنین إلى الجمعة من الساعة
 .8:30 صباًحا حتى 12:30 مساًء ومن 1 مساًء حتى 5:30 مساًء
01.42.01.46.83 
 خدمات : عمل التكامل االجتماعي ، توزیع المواد الغذائیة ، متجر التضامن
www.soliguide.fr/fiche/6032 
  

26. La Nouvelle Rôtisserie 
4 Rue Jean et Marie Moinon, 75010 Paris, France 
 .یتم توزیع المواد الغذائیة یوم الثالثاء الساعة 4 مساًء
lestournesols@protonmail.com 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/9494 
  

27. Repas chauds Une Chorba Pour Tous - Jaurès 
135 Boulevard de la Villette, 75019 Paris, France 
 من االثنین إلى الجمعة من 5:00 مساًء حتى 6:00 مساًء
01.40.36.17.50 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/155 
  

28. Entraide et partage avec les sans-logis             
(EPALSL) 
22 rue Sainte-Marthe, 75010 Paris 
 فطور الصباح :
 من الثالثاء إلى الجمعة 9:30 صباًحا حتى 10:30 صباًحا
 السبت من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا
 األحد من الساعة 10 صباًحا حتى الساعة 11 صباًحا.
 - سلة / وجبة ساخنة:
 من الثالثاء إلى الجمعة الساعة 5:00 مساًء
 السبت الساعة 11 صباحا
 (البالغین ، كل الجماهیر (باستثناء القصر
01.42.41.30.13 
epalsl7510@gmail.com 
، عام طبیب ، توطین ، دش ، نهاریة رعایة ، للجلوس الطعام تقدیم :               خدمات  
 مالبس ، مراحیض ، واي فاي ، مقبس
www.soliguide.fr/fiche/10 
  

29. ESI Bichat 
35 rue Bichat, 75010 Paris 
 
 من االثنین إلى الثالثاء 7:15 صباًحا إلى 12:00 مساًء - 1:00 مساًء حتى
 4:00 مساًء ، األربعاء 7:15 صباًحا حتى 12:00 مساًء ، الخمیس 7:15
 صباًحا حتى 12:00 مساًء - 1:00 مساًء حتى 4:00 مساًء ، الجمعة 7:15
 صباًحا حتى 12:00 مساًء - 1:00 مساًء حتى 3:00 مساًء ، السبت 9.15
 صباًحا حتى 12:00 مساًء - 1:00 مساًء

 .ترحیب كبیر وغیر مشروط
01.40.18.04.41 
bichat@emmaus.asso.fr 
، أنشطة ، دش ، قانونیة مساعدة ، مغسلة ، جلوس طعام ، نهاریة :رعایة                خدمات  
 دعم اجتماعي
www.soliguide.fr/fiche/11 
  

30. Camions des restos du cœur 10ème Gare de                 
l'Est 
1 Avenue de Verdun, 75010 Paris, France 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین
 االثنین 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، األربعاء 8:00 مساًء حتى 9:00 ، 
 مساًء، الجمعة 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، األحد 7:30 مساًء حتى 9:00
 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/165 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

http://www.soliguide.fr/fiche/13
http://www.soliguide.fr/fiche/442
http://www.soliguide.fr/fiche/6032
http://www.soliguide.fr/fiche/9494
http://www.soliguide.fr/fiche/155
http://www.soliguide.fr/fiche/10
http://www.soliguide.fr/fiche/11
http://www.soliguide.fr/fiche/165


___    75011___ 

  

31. La Boutique de Vincent 
73 Rue Saint-Maur, 75011 Paris, France 
 األربعاء 2:30 مساًء حتى 5:00 مساًء، الجمعة 2:30 مساًء حتى 5:00 ، 
 مساًء
في االجتماعیین األخصائیین قبل من المبدأ حیث من المستفیدین إحالة           یتم  
في االجتماعیین األخصائیین توصیات مراعاة أیًضا یتم ولكن ،          المقاطعات  
 الجمعیات أو قادة األبرشیة.
 .هذه الخدمة مخصصة في المقام األول لسكان الدائرة 11
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/9130 
  

32. Paroisse Saint Joseph des nations 
4 Rue Darboy, 75011 Paris, France 
صباًحا 6:30 الساعة من اإلفطار بوجبات االحتفاظ یتم ، الحجز لفترة  بالنسبة             
 .حتى الساعة 8.30 صباًحا
 األحد 6:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً 
01.43.57.58.50 
 خدمات : تقدیم الطعام للجلوس ، التدریب الفرنسي ، الدعم المدرسي
www.soliguide.fr/fiche/3796 
  

33. Le Picoulet - Centre social 
59 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris 
⚠ / التعیین طریق عن وفقط كأولویة المجاورة المنطقة في بالمقیمین  نرحب             
 التسجیل ، لیتم أخذهم من مكتب االستقبال (01 48 06 70 31)
 
بالفعل. المسجلین باألشخاص فقط نرحب لكننا ، األخرى أنشطتنا بعض           تستمر  
 .نحن ال نتلقى تسجیالت جدیدة
 االستقبال: من االثنین إلى الخمیس من الساعة 9:30 صباًحا حتى الساعة 12
 ظهًرا ومن الساعة 2 ظهًرا حتى الساعة 5 مساًء ، مغلق أیام الجمعة وعطالت
 نهایة األسبوع
 .المشاركة المالیة حسب األنشطة
01.48.06.70.31 
accueil@picoulet.org 
، الفرنسي التدریب ، األنشطة ، األنشطة ، التوظیف دعم ، :الكمبیوتر             خدمات  
الطعام تقدیم ، المدرسي الدعم ، المدرسي الدعم ، العام الكاتب ، الفرنسي              التدریب  
الخدمات ، القانونیة الخدمات ، اإلداریة االستشارات ، النفس علم ، المقاعد             في  

 القانونیة ، المشورة اإلداریة ، ورشة العمل الرقمیة
www.soliguide.fr/fiche/893 
  

34. Sainte-Marguerite 
40 Rue Saint-Bernard, 75011 Paris, France 
 .یتم توزیع اإلفطار من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 9 صباًحا
01.43.71.34.24 
secretariat@saintemargueriteparis.fr 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/3797 
  

35. Restaurant solidaire Chanzy 
6 rue de Chanzy, 75011 Paris 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.43.71.28.08 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/445 
  

36. Epicerie Solidaire de la Croix Rouge 
13 Rue Saint-Maur, Paris, France 
في وواحد البقالة في واحد مستفید التعدیالت. بعض مع مفتوًحا البقالة محل             یظل  
سیتم دقیقة. 15 إلى المستفید مرور تقلیل تم االتصال. من للحد االنتظار   غرفة             
 إجراء التسجیالت والمقابالت عبر الهاتف فقط.
 
، واألسماك إلخ) ، (الفطائر المحفوظة اللحوم ، األلبان منتجات المتاحة:            المنتجات  
 منتجات أغذیة األطفال ، نظافة البالغین ، نظافة الطفل
 السبت 8:45 صباحا - 12:30 ظهرا 
06.31.91.63.52 
epicerie.paris11@croix-rouge.fr 
 خدمات : بقالة اجتماعیة
www.soliguide.fr/fiche/4917 
  

37. Sœurs Missionnaires de la Charité 
60 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris 

 تنبیه: خالل فترة الحجز تغییر العنوان !!
كنیسة أمام ولكن ، میریكورت فولي شارع 60 في الطعام توزیع نشاط یعد        لم         
 (Voltaire 75011 سانت أمبرواز (شارع 71 مكرر
 (فقط للبالغین من الرجال والنساء (بدون أسرة أو القصر غیر المصحوبین
 توزیع الوجبات الجاهزة من الساعة 10 صباًحا حتى 11:30 صباًحا یومًیا ما
 .عدا الخمیس والجمعة
 ،رائد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/144 
  

38. Coup d’Pouss Bastille 
44 Rue de la Roquette, 75011 Paris, France 
احتیاجاتك لشرح متاح    :نموذج  
https://www.coupdpoussbastille.fr/besoins-alimentaire
s/ 
contact@coupdpoussbastille.fr 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/10697 
  

39. Les midis du MIE Moulin Joly 
Rue du Moulin Joly, 75011 Paris, France 
 .كل یوم من الساعة 12 ظهرا
lesmidisdumie@gmail.com 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/5681 
  

40. Camions des restos du cœur 11ème             
République 
75011 Place de la République, Paris, France 
 الثالثاء 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، الخمیس 8:00 مساًء حتى 9:00 ، 
 مساًء، السبت 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/168 
  

41. Le Petit Café 
1 bis Rue Lacharrière, 75011 Paris, France 
في فقط دقیقة 30 لمدة لإلقامة الضیوف ندعو أنشطته. الكافیه یواصل Petit               
Café. 
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 االثنین 7:00 صباًحا حتى 8:00 صباًحا ، األربعاء 7:00 صباًحا حتى ، 
 8:00 صباًحا ، الجمعة 7:00 صباًحا حتى 8:00 صباًحا
والمناقشة. القهوة تقاسم أي ، المیثاق یحترم شخص أي من مشروط غیر             ترحیب  
 .ُیرفض دخول األشخاص في حالة سكر
pkf.saintambroise@gmail.com 
 خدمات : تقدیم الطعام ، األنشطة
www.soliguide.fr/fiche/3795 
  

42. Camion des Restos du Cœur 11ème             
Bréguet-Sabin 
16-18 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, France 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین
 الثالثاء 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، الخمیس 8:00 مساًء حتى 9:00 ، 
 مساًء، السبت 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/2748 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

http://www.soliguide.fr/fiche/3795
http://www.soliguide.fr/fiche/2748
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43. La maison des Femmes de Paris 
163 Rue de Charenton, 75012 Paris, France 
 إمكانیة الطبخ في الهیكل
 الثالثاء 1:00 مساًء حتى 6:00 مساًء، الخمیس 1:00 مساًء حتى 6:00 ، 
 مساًء، الجمعة 1:00 مساًء حتى 5:00 مساًء
- التشویه ضحایا النساء - العنف ضحایا النساء - الدعارة ، فقط النساء ،               الكبار  
 النساء ضحایا الزواج القسري
01.43.43.41.13 
maisondesfemmesdeparis@orange.fr 
دعم ، النفس علم ، األنشطة ، بالجلوس الطعام تقدیم ، النهاریة :الرعایة              خدمات  
، القانونیة المساعدة ، اإلداریة االستشارات ، االجتماعي الدعم ،           التوظیف  
، االجتماعي الدعم ، الفرنسي التدریب ، القانونیة المساعدة ، القانونیة            المساعدة  
، األنشطة ، األنشطة ، األنشطة ، المغسلة ، االستحمام ، اإلداریة             المشورة  
 أنشطة، مكتبة، أنشطة، ریاضة، أنشطة
www.soliguide.fr/fiche/2429 
  

44. Restaurant Solidaire Saint Eloi 
10 Rue Eugénie Eboué, 75012 Paris, France 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.43.46.97.66 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/448 
  

45. Distribution colis alimentaire La Chorba -             
Porte Dorée 
87 boulevard Poniatowski, 75012 Paris 
 .تستمر التوزیعات خالل فترة اإلغالق في نوفمبر في األوقات المعتادة
 السبت 9:00 ص - 3:45 م 
01.43.43.84.75 
 خدمات : عبوة طعام

www.soliguide.fr/fiche/174 
  

46. Résidence Saint-Eloi 
10 Rue Eugénie Eboué, 75012 Paris, France 
 إعادة فتح النادي بالتسجیل فقط.
 مطلوب التسجیل المسبق عن طریق الهاتف
 ارتداء القناع إلزامي.
 اغالق مطعم الزمرد یوم السبت وقت الغداء.
 .صیانة مطعم التضامن مساءا
 من االثنین إلى السبت من 5:00 مساًء حتى 7:00 مساًء
01.43.46.97.66 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/170 
  

47. Epicerie Solidaire de la Croix Rouge - Paris                 
12e 
18 Rue Edouard Robert, Paris, France 
01.40.01.05.21 
ul.paris12@croix-rouge.fr 
 خدمات : بقالة اجتماعیة
www.soliguide.fr/fiche/10129 
  

48. Le Relais Ozanam 
1 Place Maurice de Fontenay, 75012 Paris, France 
 .التوزیع (حسب التوجیه) یستمر خالل احتواء نوفمبر في األوقات المعتادة
 الجمعة 2:30 مساًء حتى 5:00 مساًء ، 
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/9131 
  

49. Le Cellier 
39 Rue de Picpus, Paris, France 
 السبت 3:00 م حتى 5:00 م ، 
06.41.80.05.89 
mariebodinm@gmail.com 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/9132 
  

50. Halte Jeunes 18-25 

9-11 rue Henri-Desgrandes, 75012 Paris 
مع اجتماعي موعد لدیهم الذین لألشخاص فقط مسموح الغرفة إلى           الدخول  
 رئیسهم. یفضل أن یتم ترتیب الموعد عن طریق الهاتف
 
 وهكذا ، قمنا بتعلیق الوصول إلى الحمام وغرفة الغسیل.
خارج ... والبرید ، النوم وأكیاس ، النظافة ومستلزمات ، الوجبات توزیع             یتم  
 المبنى
 من الخمیس إلى الجمعة 9:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء - 2:30 مساًء حتى
 5:30 مساًء
 البالغون والشابات والشبان (18-25 سنة) المتجولون
01.53.02.94.94 
haltejeunes@aurore.asso.fr 
المساعدة ، التوطین ، االستحمام ، الطعام توزیع ، النهاریة :الرعایة            خدمات  
، المغسلة ، اإلداریة المشورة ، النفس علم ، اإلسكان بشأن المشورة ،              القانونیة  
 النافورة ، المنفذ ، الدعم االجتماعي ، األنشطة ، دعم التوظیف ، رقمنة المستندات
www.soliguide.fr/fiche/22 
  

51. Camions des restos du cœur 12ème Nation 
42 Cours de Vincennes, 75012 Paris, France 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین 
 االثنین 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء، األربعاء 8:00 مساًء حتى 9:00 ، 
 مساًء، الجمعة 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/166 
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52. Petit café de Saint-Hippolyte 
27 Avenue de Choisy, 75013 Paris, France 
 االثنین 7:00 صباحا حتى 8:30 صباحا 
01.45.85.12.05 
petitcafe.sainthippolyte@gmail.com 
 خدمات : تقدیم الطعام للجلوس ، توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/3800 
  

53. AGORAé 13ème 
20 Boulevard du Général d'Armée Jean Simon, 75013 
Paris, France 
 االثنین 4:00 مساًء حتى 8:00 مساًء، األربعاء إلى األحد 4:00 مساًء حتى ، 
 8:00 مساًء
 .الكبار ، مفتوحة ألي طالب غیر مستقر في إیل دو فرانس ، بشرط توفر الموارد
01.45.84.05.73 
agorae@ageparis.org 
، اجتماعي دعم ، إداري مجلس ، إسكان مجلس ، اجتماعیة بقالة :             خدمات  
 كمبیوتر ، واي فاي ، منفذ بیع ، أنشطة ، مكتبة
www.soliguide.fr/fiche/3481 
  

54. Restaurant Solidaire Baudricourt 
15 Rue Baudricourt, 75013 Paris, France 
من السبت إلى االثنین من المعتادة: الساعات في نشاطه التضامن مطعم            یواصل  
یوم ، مساًء 7:30 حتى مساًء 5:30 ومن ظهًرا 1 حتى صباًحا 11    الساعة                
 .األحد من الساعة 11 صباًحا حتى 1 مساًء عند تقدیم بطاقة الوجبة المناسبة
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.45.83.32.60 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/1267 
  

55. Distribution alimentaire (Sainte-Anne de la           
Butte aux Cailles) 
Église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, Rue de Tolbiac, 
Paris, France 

 الخمیس 1:30 مساًء حتى 4:00 مساًء ، 
06.29.11.06.17 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/8336 
  

56. Restauration Le Refuge 
22 Rue Charles Fourier, Paris, France 
سلة شكل في األحد إلى االثنین من دائًما مفتوح الطلق الهواء في الوجبات              توزیع  
مساًء 7 الساعة إلى مساًء 5:30 الساعة من وتوزیعها الساعات تعدیل تم  نزهة.               
یوم الوجبات بطاقات توزیع یتم باریس. 75013 فورییه شارل شارع 18       في         
 !االثنین من الساعة 9:30 صباًحا حتى 12 ظهًرا
 من االثنین إلى األحد من الساعة 6 مساًء حتى الساعة 8 مساًء 
 .الرجال والنساء في مواقف الشوارع
01.45.89.84.30 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/7606 
  

57. La Boutique de Sainte-Anne 
188 Rue de Tolbiac, 75013 Paris, France 
 باقة الطعام من 1 ظهرًا حتى 5 مساًء یوم الخمیس
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : طرود غذائیة ، دعم توظیف ، دعم اجتماعي ، كمبیوتر
www.soliguide.fr/fiche/9133 
  

58. Centre de repas chauds à table Restos du                 
Coeur 13ème Bédier 
6 Avenue Joseph Bédier, 75013 Paris, France 
 توزیع الوجبات الساخنة في سالل.
 .تواصل غرفة المعاطف نشاطها
 من االثنین إلى الجمعة 11:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء
01.53.24.98.00 
 خدمات : توزیع الطعام والمالبس
www.soliguide.fr/fiche/171 
  

59. Camions des restos du cœur 13ème             
Salpêtrière 
Square Marie-Curie, 75013 Paris, France 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین
 الخمیس 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء ، 

 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/169 
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60. Aide alimentaire Alésia 
9 Passage Rimbaut, Paris, France 
من لیس ، استثنائي بشكل صباًحا. 11 إلى 9 من األربعاء أیام مفتوًحا       یظل           
 .الضروري أن تكون موجًها
01.43.95.41.00 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/4914 
  

61. Restaurant Solidaire Artistes 
55-57 Rue du Montparnasse, 75014 Paris, France 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.43.21.65.38 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/443 
  

62. Le Pain Partagé 
16 Rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris, France 
المسجلین المستفیدین استدعاء یتم التجمیع. إعادة فترة خالل التوزیعات          تستمر  
 .عن طریق الرسائل القصیرة في وقت محدد لتجنب أي إعادة تجمیع
 الجمعة 9:00 ص حتي 12:00 م ، 
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : طرد غذائي ، مالبس
www.soliguide.fr/fiche/9134 
  

63. APASO Croix Rouge 
96 Rue Didot, 75014 Paris, France 
 عن طریق التعیین: 01 56 88 01 83
 من االثنین إلى الخمیس 9:30 صباًحا حتى 4:00 مساًء
 .البالغون ، البالغون غیر المتزوجین المقیمین في الدائرة الرابعة عشرة
01.56.88.01.83 
apaso.paris@croix-rouge.fr 
اجتماعي دعم ، إداریة استشارات ، نهاریة رعایة ، دش ، غذائیة :حزمة              خدمات  
 ، توطین

www.soliguide.fr/fiche/31 
  

64. Montparnasse Rencontres 
92 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, France 
 وقف تصاریح اإلقامة واالستقبال التضامني.
األخصائیین من بتوجیه المعتادة األوقات في نشًطا الغذائیة الطرود توزیع یزال            ال  
 االجتماعیین.
 
حتى صباًحا 9:30 الساعة من والخمیس االثنین یومي المرحاض دوام   یستمر           
 11:30 صباًحا
 من االثنین إلى الجمعة 9:00 صباًحا حتى 12:30 مساًء - 2:00 مساًء حتى
 5:30 مساًء
 الكبار والمهاجرین
01.43.22.75.89 
montparnasserencontres@gmail.com 
، الفرنسي التدریب ، المالبس ، التوطین ، التوظیف دعم ، الطعام :طرود              خدمات  
علم ، المدرسي الدعم ، العام الكاتب ، اإلسكان بشأن المشورة ، القانونیة              المساعدة  
 النفس ، األنشطة
www.soliguide.fr/fiche/2462 
  

65. Le Marché Solidaire 
12 rue de l’Eure, 75014 Paris 
 من الثالثاء إلى األربعاء من 2 مساًء إلى 6:30 مساًء ، الخمیس من 10 صباًحا
 حتى 1 مساًء
في القبول ، االجتماعیة الخدمات قبل من المحالین 14 الدائرة سكان ،         البالغین       
 .الملف
01.83.89.78.30 
contact.lemarchesolidaire@gmail.com 
 خدمات : بقالة اجتماعیة ، دعم اجتماعي ، أنشطة
www.soliguide.fr/fiche/178 
  

66. Paris tout P'tits 14ème 
15 Rue des Mariniers, 75014 Paris, France 
 الثالثاء والخمیس من 12 مساًء حتى 3:30 مساًء
 .الجمعة من الساعة 11 صباًحا حتى الساعة 3 مساًء
 .العائالت التي تعیش في الدائرة 14 و 15
01.45.41.46.68 
paristoutptits@gmail.com 
 خدمات : عبوة طعام

www.soliguide.fr/fiche/156 
  

67. Camions des restos du cœur 14ème             
Denfert-Rochereau 
Place de l'Ile de Sein, 75014 Paris 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین
 من االثنین إلى األربعاء 8:00 مساًء حتى 9:00 مساًء ، الجمعة 8:00 مساًء
 حتى 9:00 مساًء ، األحد 7:30 مساًء حتى 9:00 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/167 
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68. Accueil de jour Frères Missionnaires de la               
Charité 
10 Rue Violet, 75015 Paris, France 
تغییر وغرف الحمامات نوفمبر. شهر طوال أبوابه النهاریة الرعایة مركز           یغلق  
 .المالبس مغلقة. ومع ذلك ، فمن الممكن تناول القهوة عند باب المبنى
 الثالثاء 8:30 صباًحا - 11:45 صباًحا ، الخمیس 8:30 صباًحا - 11:45 ، 
 صباًحا ، السبت 8:30 صباًحا - 11:45 صباًحا
01.45.75.09.72 
 خدمات : وجبة خفیفة ، دش ، مالبس
www.soliguide.fr/fiche/8029 
  

69. Relais Frémicourt 
64 Rue Bargue, 75015, Paris, France 
 من االثنین إلى الجمعة من 2:00 مساًء حتى 4:30 مساًء
 العائالت التي تعیش في الحي الخامس عشر.
 .كل أسرة لدیها بطاقة اعتماد وال یمكنها الحضور إال مرة واحدة في األسبوع
01.45.75.80.98 
contact@relaisfremicourt.fr 
 خدمات : حزمة الطعام ، خدمة الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/3745 
  

70. Le Foyer de Grenelle 
17 Rue de l'Avre, 75015 Paris, France 
من والخمیس واألربعاء والثالثاء اإلثنین أیام أبوابه التوطین استقبال مكتب           یفتح  
حتى مساًء 2:00 الساعة ومن ظهًرا 12:30 الساعة حتى صباًحا 9:30   الساعة              
الساعة حتى صباًحا 9:30 الساعة من والسبت والجمعة ، مساًء 5:00    الساعة            
 5:00 مساًء
حتى صباًحا 9 الساعة من والجمعة واألربعاء اإلثنین أیام التضامن إفطار   یفتح            
 11 صباًحا.
الرقمي العام والفضاء الكبار / العائالت وقطاع التوظیف قطاع مسارات           تواصل  
 .بعض إجراءاتها عن ُبعد
 للجمیع
01.45.79.51.50 
direction.centresocial@foyerdegrenelle.org 
، اإلسكان استشارات ، التوظیف دعم ، التوطین ، للجلوس الطعام تقدیم :             خدمات  
، رقمیة عمل ورشة ، قانونیة خدمة ، قانونیة خدمة ، قانونیة خدمة ، عام                كاتب  
 تدریب فرنسي ، تدریب فرنسي ، كمبیوتر ، أنشطة
www.soliguide.fr/fiche/2496 

  

71. Paroisse Saint Jean Baptiste de la Salle 
70 Rue Falguière, 75015 Paris, France 
 تعقد االجتماعات عن طریق الفیدیو.
 توزیع القهوة / الكعك خالل نهب مساء األربعاء
 األربعاء 8:15 مساًء حتى 9:15 مساًء، الخمیس 8:00 مساًء حتى 10:00 ، 
 مساًء
 خدمات : توزیع الغذاء ، توزیع المواد الغذائیة ، اإلدمان
www.soliguide.fr/fiche/8070 
  

72. Aide Alimentaire - Notre Dame de la Salette 
29b Rue de Dantzig, Paris, France 
وعبوات الساخنة الوجبات توزیع یتم الحجز: أثناء نشاطه یكیف الخمیس           عشاء  
 .الطعام. عند التسجیل
 الخمیس 8 مساًء حتى 10 مساًء 
01.45.31.12.16 
 خدمات : وجبة ساخنة ، مالبس
www.soliguide.fr/fiche/10686 
  

73. ESI Familles Georges Pitard Emmaüs           
Solidarité 
4 Rue Georges Pitard, 75015 Paris, France 
بدون مساًء 1 حتى صباًحا 10 الساعة من الصباح في كالمعتاد: الهیكل   یستمر              
ما ، الجمعة إلى االثنین من ، التعیین طریق عن مساًء 6 إلى مساًء 2 ومن ،            موعد          
 .عدا یوم الثالثاء الذي یفتح فقط في الصباح
یتم (أطفال) أطفال لدیها التي واألسر مأوى بال (أطفال) طفل لدیها التي             العائالت  
 .استیعابها بدون عامل اجتماعي بدون موعد صباحا وبموعد بعد الظهر
01.44.19.83.12 
تدریب ، مغسلة ، رقمیة عمل ورشة ، رفاهیة ، دش ، نهاریة :رعایة               خدمات  
، كمبیوتر ، طعام توزیع ، نافورة ، مالبس ، نفس علم ، اجتماعي دعم ،                 فرنسي  
 مساعدة قانونیة ، دعم توظیف
www.soliguide.fr/fiche/37 
  

74. L'étape 
71 Rue de l'Amiral Roussin, 75015 Paris, France 
 .یظل الهیكل مفتوًحا خالل احتواء نوفمبر یومي األربعاء والخمیس
 من األربعاء إلى الخمیس من الساعة 2 مساًء حتى الساعة 6 مساًء
حتى مساًء 2 الساعة من والخمیس األربعاء اجتماعیة: خدمة بواسطة عام   توجه            
 الساعة 6 مساًء.

/ 
مساًء 4 الثالثاء ملف: في أو جامعیة اجتماعیة خدمة طریق عن الُمحال  الجمهور              
 حتى 8 مساًء.
 
 .یرجى االتصال في صباح یوم وصولك للتحقق من االفتتاح
01.55.76.60.78 
ul.paris15@croix-rouge.fr 
 خدمات : بقالة اجتماعیة
www.soliguide.fr/fiche/180 
  

75. Restaurant  Chevaleret 
12 Rue Georges Citerne, 75015 Paris, France 
 من االثنین إلى األحد من الساعة 6 مساًء حتى الساعة 7 مساًء 
 البالغون ، یمكن تقیید الحیوانات بالخارج
01.86.95.48.65 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/145 
  

76. Accueil 15 
20 Allée des Frères Voisin, Paris, France 
 مفتوح الثالثاء والخمیس والسبت.
 .للمطعم 10 أشخاص كحد أقصى عند التسجیل
 من االثنین إلى الثالثاء 10:00 صباًحا حتى 4:00 مساًء ، الخمیس 10:00
 صباًحا حتى 4:00 مساًء ، السبت 10:00 صباًحا حتى 4:00 مساًء
من المستفیدین أو ، الرجال فقط RSA على عمل عن الباحثین ، لها المؤهلین      أو              
 المدى الطویل
 
 عند التسجیل أو الوصول قبل الساعة 11 صباًحا
01.40.60.67.50 
 خدمات : رعایة نهاریة ، دش ، مغسلة ، طعام جلوس ، كمبیوتر
www.soliguide.fr/fiche/38 
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77. La Boutique de Sainte-Jeanne-de-Chantal 
96 Boulevard Murat, 75016 Paris, France 
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 یتعین على الناس االنتظار في فناء كبیر والدخول واحًدا تلو اآلخر لتقدیم الخدمة
 الثالثاء 9 صباًحا حتى 11:30 صباًحا
 .ولیس من 9 صباًحا حتى 12 ظهًرا
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/9136 
  

78. Epicerie Sociale Passy Entraide 
8 Rue de l'Annonciation, 75016 Paris, France 
 األربعاء 9:00 ص حتى 11:30 ص 
 سكان الدائرة 16 المحالین من قبل األخصائي االجتماعي
01.44.30.10.50 
 خدمات : بقالة اجتماعیة ، رعایة نهاریة
www.soliguide.fr/fiche/183 
  

79. Centre Corot 
4 rue Corot, 75016 Paris 
 فتح فقط عن طریق التعیین الستقبال الشباب.
 إعادة فتح البقالة االجتماعیة على التوجیه والمواعید.
الهیكل أو الشخص على (یجب والتعیین التوجیه عند المعاطف غرفة فتح            إعادة  
 الذي یوجه المستفید تحدید موعد للمستفید).
 
وجبة الغذائیة. المساعدات تقدیم دوتویل نوتردام أبرشیة تواصل ، نفسه الوقت            في  
 ساخنة كل مساء من الساعة 7 مساًء في 11 شارع لیون جوهو.
طرق مفترق عند صباًحا 11:00 إلى صباًحا 9:30 من یوم كل اإلفطار     وجبات            
Porte de Saint Ouen وشارع André Brechet. 
مركز قبل من المحالین لألشخاص فقط متاح الوصول االجتماعي: البقالة           متجر  
 من الحي السادس عشر (CASVP) العمل االجتماعي لمدینة باریس
Cloakroom: من قسیمة لدیهم الذین لألشخاص CASVP باریسیة. جمعیة  أو              
 .مساهمة مالیة قدرها 1 یورو للبالغین. الممر یقتصر على مرتین في السنة
01.45.24.54.46 
contact@corot-entraide.org 
 خدمات : المالبس ، البقالة االجتماعیة ، توزیع المواد الغذائیة ، المالبس
www.soliguide.fr/fiche/182 
  

___    75116___ 

  

80. ESI La Halle Saint-Didier 
23 Rue Mesnil, 75016, Paris, France 

ظل ، نوفمبر في الحبس فترة خالل ESI إیماءات احترام مع ویرحب       مفتوًحا           
 (الحاجز (انخفاض عدد األشخاص الذین تم إیواؤهم
 من االثنین إلى الجمعة 8:30 صباًحا حتى 12:30 مساًء - 1:30 مساًء حتى
 5:00 مساًء
 البالغون ، أي سكان بالغین بدون مأوى ، بدون أطفال
01.53.70.48.88 
االستحمام ، اإلداریة المشورة ، بالجلوس الطعام تقدیم ، النهاریة :الرعایة            خدمات  
، النفس علم ، التوظیف دعم ، الغسیل ، األنشطة ، االجتماعي الدعم ،               
مسح ، النفس علم ، النافورة ، الفرنسي التدریب ، الرفاهیة ،             المستوصف  
 المستندات ، المساعدة القانونیة ، المراحیض
www.soliguide.fr/fiche/41 
  

81. Entraide de l’Église réformée 
19 Rue Cortambert, Paris, France 
 .یظل الهیكل مفتوًحا خالل احتواء نوفمبر ولكنه مشبع
 الخمیس 12 ظهراً حتى 4 مساًء 
01.42.88.57.81 
 خدمات : بقالة اجتماعیة
www.soliguide.fr/fiche/4828 
  

82. Entraide St Pierre de Chaillot 
33 Avenue Marceau, 75016, Paris, France 
یواصل Entraide de Chaillot المالبس خلع غرفة توجد ال ولكن  نشاطه               
 .أثناء الحبس في نوفمبر
 من األربعاء إلى الخمیس من الساعة 10:00 صباًحا حتى الساعة 12:00
 ظهًرا
01.47.20.54.93 
st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
 خدمات : المالبس ، حزم الطعام ، تقدیم الطعام للجلوس
www.soliguide.fr/fiche/2489 
  

83. Le Relais Copernic 
32 Rue Copernic, 75116 Paris, France 
  
 .عن طریق التعیین الثالثاء والخمیس من 3 مساًء حتى 5 مساًء
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/9137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___    75017___ 

  

84. Restaurant Solidaire Les Epinettes 
51 rue des Epinettes, 75017 Paris 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  

11 

http://www.soliguide.fr/fiche/9136
http://www.soliguide.fr/fiche/183
http://www.soliguide.fr/fiche/182
http://www.soliguide.fr/fiche/41
http://www.soliguide.fr/fiche/4828
http://www.soliguide.fr/fiche/2489
http://www.soliguide.fr/fiche/9137


إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.42.29.02.86 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/446 
  

85. Accueil de jour des Apennins 
38 rue des Apennins, 75017 Paris 
 شخًصا كحد أقصى في االستقبال. فقط اإلفطار واالستقبال. 15
لألعمال الكمبیوتر أجهزة إلى الوصول ، الطلب وعند ، فقط الطاولة            خدمة  
 .الورقیة
 الثالثاء والخمیس فقط من الساعة 8:30 صباًحا إلى ، COVID-19 بسبب
 .10:45 صباًحا تقریًبا
 الكبار ، ترحیب غیر مشروط
01.53.31.00.10 
، النفس علم ، األنشطة ، بالجلوس الطعام تقدیم ، النهاریة :الرعایة             خدمات  
، الكمبیوتر ، االجتماعي الدعم ، الرفاهیة ، الرفاهیة ، اإلداریة            االستشارات  
، الرقمیة العمل ورشة ، األنشطة ، األنشطة ، الریاضة ، المكتبة ،              الحجز  
 األنشطة ، األنشطة ، تقدیم الطعام أثناء الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/42 
  

86. Le Filon 
Épinettes, 75017 Paris, France 
 .فقط یومي االثنین والخمیس أثناء الحجز. الحمام والغسیل مغلقان
یفضل ، فقط النساء ، الكبار Le Filon التوجیه. على للحصول القادمات      النساء             
 .ومع ذلك ، من الممكن االتصال لتحدید موعد ولكن السعة محدودة
06.45.16.60.40 
bienvenue@le-filon.org 
االستشارات ، اإلسكان استشارات ، التوظیف دعم ، النهاریة :الرعایة           خدمات  
، المراحیض ، الرفاهیة ، المغسلة ، االستحمام ، االجتماعي الدعم ،             اإلداریة  
األنشطة ، األنشطة ، الریاضة ، المقاعد في الطعام ، الطعام في الجلوس ،               الحجز  
 ، الكمبیوتر ، األنشطة
www.soliguide.fr/fiche/2197 
  

87. Petit déj' de l'Armée du Salut - rue Bréchet 
10 Rue André Bréchet, 75017 Paris, France 

من ، یوم كل ، نوفمبر احتواء خالل اإلفطار وجبات توزیع على الحفاظ              یتم  
 .الساعة 9:30 صباًحا حتى 11:30 صباًحا
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/10321 
  

88. Solidarité Chrétienne des Batignolles 
44 boulevard des Batignolles, 75017 Paris 
من التسجیل التسجیل. عند المرزومة الغداء وجبات توزیع یتم ، خمیس یوم             كل  
 .10:30 صباحا حتى 11:45 صباحا
استقبال في صباحا 11:45 - صباحا 10:30 خمیس كل التسجیل ،    الكبار            
 .الجمعیة. رجال ونساء بالغون من منطقة شمال غرب باریس
 خدمات : تقدیم الطعام بالجلوس ، االستحمام ، الغسیل
www.soliguide.fr/fiche/146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___    75018___ 

  

89. Le gang de la popote 
19 Rue Pajol, Paris, France 
المسلوق والبیض والكیك والفواكه الساندویتش (مع المملوءة األكیاس         توزیع  
 والماء) وعدد غیر محدود من الشاي / القهوة
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 األربعاء من الساعة 7:30 مساًء ، 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/5686 
  

90. Cantine Sociale du Centre Israélite de             
Montmartre (CIM) 
21 Rue Paul Albert, 75018 Paris, France 
على وجبات ظهًرا: 1 حتى ظهًرا 12 الساعة من الغداء طعام لتناول فقط    مفتوح              
 الطاولة أو لتناولها بعیًدا.
وجبة على الحصول إمكانیة مساًء: 4:00 والساعة مساًء 3:00 الساعة      بین         
 خارجیة
 .یورو 10 یورو للوجبة ، إال إذا تم تمویلها من قبل المنظمات االجتماعیة 5
01.46.06.24.35 
 خدمات : تقدیم الطعام للجلوس ، توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/4908 
  

91. Restaurant Solidaire Joseph De Maistre 
86-88 Rue Joseph de Maistre, Paris, France 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.46.27.27.61 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/6982 
  

92. Secours Populaire - Montcalm 
10 Rue Montcalm, 75018 Paris, France 
ویدیرهم یتبعهم الذین لألشخاص نشًطا البقالة متجر یظل Secours           
Populaire Français - Fédération de Paris. 
 
إلى الرجوع یرجى ، الطهي) (منتجات الغذائیة للمساعدة تجدید أو جدید طلب             ألي  
 .مكتب منزلك أو االتصال على 01 53 41 39 39
 من الثالثاء إلى الجمعة 1:30 مساًء حتى 5:30 مساًء ، السبت 10:30 صباًحا
 حتى 12:30 مساًء - 2:00 مساًء حتى 5:30 مساًء
فرع عن صادرة دخول بطاقة تقدیم عند الجمهور جمیع Secours            
Populaire في منطقتك أو عن طریق فرع الطالب 

01.53.41.39.39 
 خدمات : حزمة الغذاء ، دعم المدرسة ، األنشطة
www.soliguide.fr/fiche/160 
  

93. P’tit déj’ solidaires 
Jardins d’Éole, Rue du Département, Paris, France 
 الحفاظ على توزیع وجبات اإلفطار
 من االثنین إلى األحد من الساعة 8:30 صباًحا 
ptitsdej@gmail.com 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/5680 
  

94. AGORAé 18ème 
8 Rue Francis de Croisset, 75018 Paris, France 
 االثنین 4:00 مساًء حتى 8:00 مساًء، الثالثاء 5:00 مساًء حتى 8:00 ، 
 مساًء، األربعاء 4:00 مساًء حتى 8:00 مساًء، الجمعة 4:00 مساًء حتى
 8:00 مساًء
 .الكبار ، مفتوحة ألي طالب غیر مستقر في إیل دو فرانس ، بشرط توفر الموارد
01.45.84.05.73 
agorae@ageparis.org 
، مقبس ، اإلسكان مجلس ، إداري مجلس ، أنشطة ، اجتماعیة بقالة :              خدمات  
 كمبیوتر
www.soliguide.fr/fiche/4999 
  

95. La Table Ouverte 
4 Rue des Poissonniers, 75018 Paris, France 
 تعال قبل 20 دقیقة من كل وجبة
 من الثالثاء إلى السبت من 12 ظهًرا حتى 1 مساًء - من 5 مساًء حتى 6 مساًء
06.58.96.29.52 
latableouverte@orange.fr 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/8142 
  

96. La Gamelle de Jaurès 
29 Avenue de la Porte d'Aubervilliers, Paris, France 
7:30 الساعة في اآلن یبدأون نوفمبر. إغالق خالل التوزیعات على الحفاظ            یتم  
 .avenue de la porte d'Aubervilliers (75018) مساًء في 29
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/5685 

  

97. Distribution alimentaire (Barbès) 
70 Boulevard Barbès, 75018 Paris, France 
 .التوزیعات كل یوم الساعة 6:30 مساًء
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/8060 
  

98. Soupe de Nuit de l'Armée du Salut 
70 Boulevard Barbès, 75018 Paris, France 
 .توزیع وجبات مغلفة باردة حتى الساعة 6:30 مساًء كل یوم
01.43.62.25.42 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/148 
  

99. Paris tout P'tits 
38 rue Charles-Hemite, 75018 Paris 
 من االثنین إلى الخمیس 1:00 مساًء حتى 3:30 مساًء
01.43.71.45.21 
 خدمات : طرد غذائي ، طرد غذائي
www.soliguide.fr/fiche/175 
  

100. Centre d'accueil et de distribution           
alimentaire Restos du Coeur 18ème Coustou 
4 Rue Coustou, 75018 Paris, France 
 الخمیس إلى الجمعة 8:30 صباًحا إلى 12:30 مساًء - 2:00 مساًء إلى 4:30
 مساًء ، السبت 8:30 صباًحا إلى 11:30 صباًحا
إثبات مع التسجیل عند إلیه الوصول یمكن المعزولة. العائالت أو           األشخاص  
 .الدخل والموطن في الحي السابع عشر والثامن عشر
09.86.46.66.78 
p18@restosducoeur75.org 
، فرنسي تدریب ، مالبس ، أنشطة ، غذائیة طرود ، نهاریة :رعایة              خدمات  
 مساعدة قانونیة ، استشارات إداریة ، دعم اجتماعي ، توطین
www.soliguide.fr/fiche/44 
  

101. Antenne étudiante Francis de CROISSET -             
Restos du Coeur 
8 Rue Francis de Croisset, Paris, France 
 الثالثاء 7:00 مساًء حتى 9:00 مساًء ، 
 حصریا للطالب المقیمین في باریس
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secretariat@restosducoeur75.org 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/10700 
  

102. Notre Dame de Clignancourt 
97 Rue du Mont-Cenis, Paris, France 
 .تواصل مجموعة نعیم اجتماعاتها حول الغداء ظهر یومي االثنین والخمیس
 
01.44.92.70.20 
mtarneaud@orange.fr 
 خدمات : ترمیم الجلوس ، ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/8080 
  

103. Solidarité Migrants Wilson - porte           
d'Aubervilliers 
Porte d'Aubervilliers, Paris, France, à proximité de CAP 18 
au niveau de l'esplanade 
 Porte d'Aubervilliers توزیع الغذاء یوم الثالثاء من الساعة 8 مساًء في
Maraudes وجنوب دینیس سانت وجنوب باریس شمال الثالثاء  مساء          
 أوبیرفیلییه
wilsonsolidaire@gmail.com 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/5684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___    75019___ 

  

104. CAARUD Boréal- La Terrasse- GHU Paris             
Psychiatrie & Neurosciences 
64 ter rue de Meaux, 75019 
یوفر CAARUD Boréal- La Terrasse- GHU Paris             
Psychiatrie & Neurosciences احترام مع االستقبال من األدنى  الحد            
 إیماءات الحاجز خالل الساعات المعتادة:
 

14 

http://www.soliguide.fr/fiche/10700
http://www.soliguide.fr/fiche/8080
http://www.soliguide.fr/fiche/5684


 - یتم توزیع مواد تقلیل المخاطر (9:30 صباًحا - 4:30 مساًء)
 - الحفاظ على الدعم الطبي واالجتماعي.
 - حضور الطبیب الخمیس / الجمعة صباحا
 - غسالة مالبس حسب الموعد
 
و ستالینجراد تستمر Jardin d'Eole maraudes واألربعاء الثالثاء   یوم             
 .الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 4 مساًء
 من االثنین إلى األربعاء 9:45 صباًحا إلى 12:45 مساًء - 1:45 مساًء حتى
 3:45 مساًء ، الخمیس 9:45 صباًحا حتى 12:45 مساًء ، الجمعة 9:45
 صباًحا إلى 12:45 مساًء - 1:45 مساًء حتى 3:45 مساًء
الظهر بعد ما فترة في التعیین طریق عن ، البالغین المخدرات متعاطي ،              البالغین  
 .، دون موعد في الصباح
01.42.45.16.43 
في الجلوس ، الدش ، المستوصف ، المغسلة ، العام الممارس ، :اإلدمان              خدمات  
 الطعام ، الرعایة النهاریة ، الدعم االجتماعي ، دعم التوظیف ، علم النفس
www.soliguide.fr/fiche/123 
  

105. Restaurant Solidaire Meaux 
72 rue de Meaux, 75019 Paris 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.42.41.23.30 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/447 
  

106. Epicerie Solidaire Crimée 
166 Rue de Crimée, Paris, France 
من (الخمیس المعتاد والساعات الیوم خالل مفتوًحا القرم تضامن بقالة محل            یظل  
مع ، طبیعي" "بشكل العمل في ویستمر مساًء) 4 الساعة حتى صباًحا 10         الساعة         
 مراعاة اإلجراءات الصحیة.
، عشر التاسعة الدائرة لسكان ، كوفید فترة خالل جدیدة طلبات تقدیم الممكن              من  
 .بناًء على توجیهات األخصائیین االجتماعیین
 .لسكان الدائرة 19
casvp-ccr-epicerie-solidaire-suivi-social@paris.fr 
 خدمات : بقالة اجتماعیة

www.soliguide.fr/fiche/10667 
  

107. Repas chauds La Chorba - Porte de la Villette 
7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019, Paris, France 
 من االثنین إلى األحد من 5:30 مساًء حتى 8:00 مساًء 
 الحیوانات األلیفة مسموح بها خارج المبنى
01.43.43.84.75 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة ، الدعم االجتماعي
www.soliguide.fr/fiche/151 
  

108. La Courte Echelle 
8 rue Gaston-Tessier, 75019 Paris 
 من االثنین إلى الخمیس 9:30 صباًحا حتى 12:30 مساًء - 2:00 مساًء حتى
 4:00 مساًء
 ،رائد
01.40.38.22.64 
courtechelle19eme@gmail.com 
 خدمات : بقالة اجتماعیة
www.soliguide.fr/fiche/179 
  

109. Centre d'accueil et de distribution           
alimentaire des Restos du Coeur / Relais du               
Coeur 19ème La Villette 
7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris, France 
 توزیع الوجبات الساخنة في سالل.
 
 استئناف التوزیعات بتاریخ 23/11.
9 الساعة من الجمعة إلى االثنین من ، 16/11 من سیكون الشتاء لفترة         التسجیل        
 .صباًحا حتى 11:30 صباًحا
 من االثنین إلى الجمعة 11:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء
01.53.24.98.00 
p19@restosducoeur75.org 
إداریة استشارات ، فرنسي تدریب ، غذائي طرد ، للجلوس الطعام تقدیم :             خدمات  
 ، دعم اجتماعي ، مساعدة قانونیة
www.soliguide.fr/fiche/152 
  

110. Réfectoire Porte de la Villette 
7-15 avenue de la Porte-de-la-Villette, 75019 Paris 
 من االثنین إلى الجمعة: 11 صباًحا حتى 1 ظهًرا

 السبت واألحد: 10:30 صباًحا حتى 3 مساًء
 الكبار ، الناس في أوضاع محفوفة بالمخاطر
06.18.45.81.07 
info@lunestlautre.org 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/150 
  

111. Camion des Restos du Coeur 19ème Rosa               
Parks 
187 Rue d'Aubervilliers, 75019 Paris, France 
 .یتم تقدیم شهادات السفر للمستفیدین
 من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة 8 مساًء حتى 9 مساًء
 .ألهل الشارع. بدون تسجیل أو شروط الموارد
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/3748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___    75020___ 

  

112. Restaurant solidaire Palikao 
11-15 Rue de Pali-Kao, Paris, France 
3:30 الساعة حتى صباًحا 11:45 الساعة من السبت إلى االثنین من     مفتوح          
في مسائیة) (وجبة مساًء 7:15 حتى مساًء 3:30 الساعة ومن (الغداء)     مساًء           
تقدیم عند الوصول نوفمبر. في مرة ألول المطعم إلى القدوم عند المحددة             المواعید  
 .البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
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 .(ودوریات
01.58.71.13.13 
 خدمات : ترمیم الجلوس ، ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/5611 
  

113. Distribution alimentaire Père Lachaise 
8 Boulevard de Ménilmontant, Paris, France 
 یتم االحتفاظ بالتوزیعات كل یوم سبت من الساعة 6:30 مساًء.
 
71 51 06 على اتصل ، مختلفة أماكن في والجمعة األربعاء أیام المداهمات  تتم                
 .05 42 لمزید من المعلومات
 .ترحیب غیر مشروط
06.51.71.05.42 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/6954 
  

114. Distribution alimentaire (Notre Dame de           
Lourde) 
130 Rue Pelleport, Paris, France 
 السبت من الساعة 12 ظهرا 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/8083 
  

115. PAJ (Permanence Accueil Jeunes) 
24 Rue Ramponeau, 75020 Paris, France 
 من االثنین إلى الجمعة: 9 صباًحا - 1 مساًء / 2 مساًء - 5 مساًء
 .النساء والرجال أقل من 25 عامًا في حالة تجول
01.48.05.01.01 
paj@anrs.asso.fr 
النهاریة الرعایة ، الطعام في الجلوس ، األمتعة تخزین ، الدش ، :الغسیل              خدمات  
 ، المقبس ، المراحیض ، المستوصف
www.soliguide.fr/fiche/1 
  

116. L'Entraide 
113 Rue Pelleport, Paris, France 
 .تواصل المعونة المتبادلة نشاطها خالل فترة الحبس
 السبت 9:00 حتي 12:00 ، 
presidentparis@ssvp75.fr 
 خدمات : عبوة طعام

www.soliguide.fr/fiche/9138 
  

117. La main de l'autre 
23 Rue de la Py, 75020 Paris, France 
في الطعام توزیع یتم ، الحجز أثناء La Main de l'Autre 2 في rue                      
d'Eupatoria كنیسة) في (20 الدائرة Our Lady of the Cross  في                   
Menilmontant. 
 كل ثالثاء وخمیس من الساعة 3 مساًء حتى 7 مساًء عند التسجیل.
حتى الظهر بعد 2 الساعة من والخمیس الثالثاء یومي الموقع في التسجیل    یتم            
 .الساعة 3 مساًء عند تقدیم المستندات الداعمة التي تسمح بتقییم الحاجة
 الثالثاء 7:30 مساًء حتى 9:30 مساًء، الخمیس 7:30 مساًء حتى 9:30 ، 
 مساًء، السبت 7:30 مساًء حتى 9:30 مساًء
 یجب أن یكون لدیك بطاقة دخول.
 اشتراك سنوي بقیمة 5 یورو لكل بطاقة وصول
06.79.07.80.29 
lamainl@yahoo.fr 
 خدمات : توزیع المواد الغذائیة
www.soliguide.fr/fiche/9995 
  

118. Magaliménil 
4-6 rue d'eupatoria, 75020 Paris 
 الثالثاء 2:00 مساًء حتى 4:30 مساًء ، 
 جمعیة قطاعیة ترحب فقط بجمهور منطقة مینیلمونتان بإشراف عامل اجتماعي
magalimenil@gmail.com 
 خدمات : عبوة طعام
www.soliguide.fr/fiche/181 
  

119. Restaurant Solidaire Réservoir 
2-4 rue de la Justice, 75020 Paris 
الساعة من السبت إلى االثنین من مفتوح الحبس. أثناء نشاطه الهیكل            یواصل  
إلى تأتي عندما تحدیدها سیتم التي الفتحات في مساًء 7:15 حتى مساًء 4.15               
 .المطعم ألول مرة في نوفمبر. الوصول عند تقدیم البطاقة للشهر الحالي
(خدمات النظام شركاء أحد عن صادرة وشهریة شخصیة دخول بطاقة           على  
جمعیات ، تضامنیة تكامل مساحات ، اجتماعي استقبال مراكز ،           اجتماعیة  
 .(ودوریات
01.40.30.06.94 
 خدمات : ترمیم الجلوس
www.soliguide.fr/fiche/444 
  

120. Centre d'accueil et de distribution           
alimentaire Restos du Coeur 20ème Soleil 
23 Rue du Soleil, 75020 Paris, France 
 من الخمیس إلى الجمعة 11:00 صباًحا حتى 4:30 مساًء - 7:30 مساًء حتى
 8:45 مساًء
p20@restosducoeur75.org 
الدعم ، الفرنسي التدریب ، الطعام حزمة ، للجلوس الطعام :تقدیم            خدمات  
 المدرسي
www.soliguide.fr/fiche/153 
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