
قسم كبار السن (فوق 60 سنة)

 
Rue de la Cible 5

1210 Saint-Josse-ten-Noode
الهاتف: 02/220.29.82

 
 مأوى كبار السّن

Anne Sylvie Mouzon
 

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

الهاتف: 02/220.29.71

 
Maison de la Famille - Foyer Liedekerke

(بيت العائلة)
 

Rue de Liedekerke 112
1210 Saint-Josse-ten-Noode

الهاتف: 02/220.26.61

 
Maison de la Famille - Foyer Poste

(بيت العائلة)
 

Rue de la Poste 53
1210 Saint-Josse-ten-Noode

الهاتف: 02/219.70.62

 
خدمة الوقاية - خدمة السن الثالث

 
Rue Brialmont 23

1210 Saint-Josse-ten-Noode
الهاتف: 02/210.44.70

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

أقسام مساعدة كبار السّن
نقطة االتصال ؟

القسم االجتماعي

المحرر المسؤول: Luc FRÉMAL (الرئيس)

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021
 

COCOM بدعم من

CPAS DE SAINT-JOSSE



أقسام المساعدة في المركز العام للمساعدة االجتماعية

تُعلمك خدمة كبار السن (أكثر من 60 سنة) حول ما يلي:

• المساعدة المالية؛

• المعاش و ضمان الدخل للمسّنين؛

• المساعدة الطبية (منح بطاقة طبية، دفع ثمن النظارات،
Jean Fontaine األسنان االصطناعية، الخ) بالتعاون مع مركز

الطبي ؛

• مساعدي األسرة والدعم المنزلي (بالتعاون مع بيت العائلة
وإدارة الوقاية في البلدية) ؛

• اإلرشاد والتوجيه في اإلجراءات اإلدارية (طلبات الجنسية،
المعاش، ضمان الدخل للمسّنين، الخ).

• السكن في مأوى كبار السّن ودفع تكاليف اإلقامة.

انتباه:

يقع قسم كبار السن في MR-MRS Anne Sylvie Mouzon في

.rue de la Cible 5

مأوى كبار السّن التابع للمركز العام للمساعدة االجتماعية

الوساطة في الديون - الطاقة

المقابالت الفردية: تحليل الفاتورة، شهادة التعريفة االجتماعية، إدارة

الميزانية، االتصال بالدائنين، التسجيل في مجموعة الدعم، الخ.

قسم اإلسكان

المقابالت الفردية: القضايا المتعلقة بالسكن (اإليجار، عقد اإليجار،

المطابقة للمعايير، النزاعات)، التسجيل في ورش اإلسكان، الخ.

القسم القانوني

المساعدة القانونية والمشورة والتوجيه.

التقارب بين الثقافات

األنشطة الرياضية والثقافية (الفردية والجماعية)، الترفيه، اللقاءات مع

سكان مأوى كبار السّن، الخ.

يقدم بيت العائلة Maison de la Famille خدمات دعم

متنوعة:

• خدمة المساعدة المنزلية (مساعدة األسرة والواجبات
المنزلية): خدمة العيادات الخارجية التي تعزز الدعم المنزلي

والعودة ؛

• خدمة الوجبات المنزلية: توصيل الوجبات الساخنة إىل منازل
المستفيدين من االثنين إىل الجمعة وإمكانية توصيل وجبات

مجمدة في عطالت نهاية األسبوع واألعياد ؛

Poste و Liedekerke foyer) خدمات الرعاية خالل النهار •
foyer): تقدم أنشطة متنوعة تعتمد عىل االجتماع واالكتشاف

والمناقشة ؛

• الخدمة االجتماعية األوىل: تنظم أوقات دوام للمساعدة
االجتماعية والقانونية ؛

• خدمة النقل االجتماعي: تنظم النقل االجتماعي لألشخاص
الذين يعيشون في البلدية ؛

• خدمة توجيه الميزانية: المقابالت والمتابعة، األنشطة
المتعلقة بالميزانية، تعلم اللغة الفرنسية، تعليم الستخدام

أدوات تكنولوجيا المعلومات، الخ.

مكان ترحيبي ووّدي ويتالئم مع الحالة الصحية لكبار السن.

استقبال كبار السن، غرف فردية، كافيتريا كبيرة، حديقة لزرع الخضار

(Jardin des Délices) ، سماد، ملعب للكرة الحديدية، غرفة العالج
الوظيفي، إلخ.

المتابعة النفسية الفردية، دعم العائالت، المرافقة االجتماعية،

المساعدات المالية، دعم CANTOUS (مركز سكني ُمعد خصيًصا

لألشخاص المصابين بمرض الزهايمر أو األمراض المماثلة)، الخ.

األنشطة: الرياضة، (بين) الثقافات، بين األجيال، أنشطة ترفيهية، وورش

العمل حول مواضيع معّينة، النزهات، الخ.

MAISON DE LA FAMILLE
(بيت العائلة)

خدمة الوقاية في البلدية لديها أيًضا قسم مساعدة: قسم كبار

السن.

قسم الوقاية


