
قسائم "المعونة الغذائية العاجلة"

بناء عىل قرار المكتب الدائم بتاريخ 23/04/2020، يمنح
المركز العام للمساعدة االجتماعية، خالل جائحة كوفيد -19،

قسيمة للمعونة الغذائية العاجلة.

يجب عليك التقدم بطلب للحصول عىل المساعدة

االجتماعية عبر عنوان البريد اإللكتروني:

direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

سيتم إجراء بحث اجتماعي في مكان إقامة مقدم الطلب

وموارده والدعم المحتمل من قبل مركز عام آخر للمساعدة

االجتماعية.

إذا تم استيفاء جميع الشروط، يتم إرسال قسيمة المعونة
.Sodexo الغذائية العاجلة إىل منزل مقدم الطلب من قبل

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

كيفية الوصول
 

Madou :المترو

الباص:

 (Clovis) 29
 (Steurs) 61

 (Saint-Josse) 63
 

االستقبال

 
من االثنين إىل الجمعة

من الساعة 8.45 صباًحا حتى 11.45 صباًحا

 
أو عبر مركز االتصال

0800 35 254
 

من االثنين إىل الجمعة

من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 12 ظهًرا

من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 4:30 مساًء

المعونة الغذائية
نقطة االتصال ؟

القسم االجتماعي

المحرر المسؤول: Luc FRÉMAL (الرئيس)

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021

COCOM بدعم من

المعونة الغذائية العاجلة من المركز العام

للمساعدة االجتماعية في سان جوس 

CPAS DE SAINT-JOSSE



المعونة الغذائية، كيف تعمل؟

من أين تأتي االغذية؟

• منتجي ومصنعي األغذية.

• نظام استرداد األغذية غير المباعة مثل DREAM: توزيع واسترداد
في سوق بروكسل الصباحية ومن موردين آخرين ؛

• المشتريات التي تقوم بها المنظمات مثل Soli-Food: منصة
للمشتريات التضامنية أو في محالت السوبر ماركت الكالسيكية ؛

• من االتحاد األوروبي عن طريق صندوق يسمى "الصندوق األوروبي
لمساعدة الفئات األكثر حرمانًا": إنتاج وتصنيع منتجات لجمعيات

المعونة الغذائية ؛

• محالت السوبر ماركت والمحالت التجارية المحلية.

من يقوم بالخدمات اللوجستية؟

• 9 بنوك غذائية في بلجيكا ؛

• Soli-Food ؛

• تبادل التبرعات: منصة إدارة التبرعات الغذائية ؛

• منصات التجميع والتوزيع مثل DREAM ؛

• كل منظمة.

من يوزع األغذية؟

• متاجر البقالة االجتماعية ؛

• المطاعم االجتماعية والتابعة للبلدية ؛

• توزيع الطرود.

بعض أقسام المعونة الغذائية

Corvia
ثالجة تضامنية كل يوم

Bd. Lambermont 444 - 1030 Schaerbeek
الهاتف: 0800/555.02

Centre Amani
الطرود في الموقع: مّرة في شهر (عبر الموعد)

Rue du Noyer 322 - 1030 Schaerbeek
الهاتف: 02/732.45.23

Armée du Salut
الطرود في الموقع: من اإلثنين إىل الخميس |

 9 صباًحا - 11 صباًحا
Bd. d’Ypres 30 - 1000 Brussels

الهاتف: 02/223.10.44

Bij Ons/Chez nous
الوجبات الجاهزة: من اإلثنين إىل الجمعة | 12 - 2 ظهرا 

الطرود في الموقع: من اإلثنين إىل الجمعة |

 10 صباًحا - 2 ظهًرا
Rue des Chartreux 60 - 1000 Brussels

الهاتف: 02/513.35.96 - 0489/21.13.26

Les Capucines
بقالة اجتماعية في الموقع: الثالثاء - الخميس
Rue des Capucines 30 - 1000 Brussels

الهاتف: 02/502.02.09

Comité de la Samaritaine
الوجبات الجاهزة: من االثنين إىل الجمعة |

 12 ظهرا - 2 بعد الظهر
الطرود في الموقع: األربعاء مساًء

Rue de la Samaritaine 41 - 1000 Brussels
هاتف: 02/513.06.26

www.fdss.be :المصدر

مالحظة: من المحتمل أن تتغير األوقات المذكورة أدناه يومًيا، فال

تتردد في االتصال بالقسم قبل اتخاذ أي خطوة.

ASBL du partage EI
تسليم الطرود في المنزل

Rue de la poste 35 - 1210 Saint-Josse
الهاتف: 0489/68.39.09

Saint-Vincent de Paul
الطرود في الموقع:

 االثنين الساعة 1 ظهرا - الثالثاء الساعة 12:30 ظهرا
Rue de la poste 67 - 1210 Saint-Josse

الهاتف: 0478/79.30.72

Croix-Rouge de Belgique
(الصليب األحمر البلجيكي)

محل البقالة االجتماعي (بالموعد):

 الجمعة مساًء - السبت صباًحا
Rue Anatole France 31 - 1030 Schaerbeek

الهاتف: 02/371.39.85 - 0493/40.31.10

Episol
تسليم الطرود في المنزل: األربعاء - الخميس - الجمعة.

بقالة اجتماعية: الثالثاء 1 ظهرا- 5 مساًء |
 الخميس 11 صباحا - 2 بعد الظهر (بالموعد)
Charles Meert 33 - 1030 Schaerbeek

الهاتف: 02/217.72.14

Poverello
الوجبات الجاهزة للحمل:

 من اإلثنين إىل الجمعة | 11:30 صباًحا - 2 بعد الظهر
Rue Verte 105 - 1030 Schaerbeek

الهاتف: 02/219.98.62


