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Edito 
Bienvenue à Châtenay-Malabry ! 
 
Le peuple ukrainien subit de la part de la Russie une agression militaire grave 
et injustifiée. Elle engendre chaque jour des souffrances considérables, pour 
celles et ceux qui sont restés en Ukraine, bien souvent pour y combattre, mais 
aussi pour celles et ceux qui, comme vous, le cœur serré, ont fait le choix de 
quitter leur terre pour sauver leur vie et l’avenir de leurs enfants.  
 
Ce choix vous a conduit, ici, à Châtenay-Malabry. Fidèle à ses valeurs de 
solidarité et de partage, notre Ville met tout en œuvre aux côtés de l’Etat 
français pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles : solutions 
d’hébergement dans des familles châtenaisiennes, scolarisation des enfants, 
aide alimentaire, constitution d’un groupe de parole…  
 
Parce que vos démarches et vos interrogations sont nombreuses, nous avons 
souhaité élaborer ce guide pratique dans lequel sont rassemblées un certain 
nombre d’informations qui vous aideront lors de votre arrivée et dans votre vie 
quotidienne à Châtenay-Malabry. 
 
Aussi n’hésitez pas à vous rendre à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour toute 
demande complémentaire, les services municipaux restent en effet pleinement 
mobilisés pour répondre à vos besoins, afin que vous puissiez bien vivre à 
Châtenay-Malabry !   
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Edito 

Ласкаво просимо до Шатене-Малабрі! 
 
Український народ зазнає від Росії серйозної та невиправданої військової агресії. Це 
завдає значних страждань кожного дня тим, хто залишився в Україні щоб захищати її, та 
тим, хто, як і ви, з важким серцем вирішили покинути свою землю щоб урятувати своє 
життя та майбутнє своїх дітей. 
 
Цей вибір привів вас сюди в Шатене-Малабрі. Вірний своїм цінностям солідарності наше 
Місто робить усе можливе разом із французькою державою для того, щоб прийняти вас  
у найкращих умовах : розміщення в сім'ях нашого міста, навчання дітей, продовольча 
допомога,  створення групи підтримки словом... 
 
В зв'язку з наявністю великої кількості запитань та адміністративною процедурою 
оформлення ми вирішили скласти та надати до вашої уваги цей практичний посібник, у 
якому зібрана певна кількість найважливішої інформації, що допоможе вам, з моменту 
приїзду до міста, у вашому  повсякденному житті на Шатене-Малабрі. 
 
Також не бійтеся звертатися до приймальні Мерії з будь-якго запитання. 
Муніципальні служби залишаються повністю мобілізованими, щоб задовольнити ваші 
потреби та щоб ви могли хо́роше проживати в Шатене-Малабрі!  
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Statut et démarches administratives 
Toute personne déplacée d’Ukraine peut contacter la préfecture des Hauts-de-Seine pour solliciter 
un rendez-vous et poser toutes questions relatives à sa situation administrative (séjour, asile, 
protection temporaire) via l’adresse mail suivante : pref-accueil-ukraine@hauts-de-seine.gouv.fr 

  Protection temporaire 

La protection temporaire est un dispositif exceptionnel autorisé par la décision du Conseil de 
l'Union européenne du 4 mars 2022. La prise de rendez-vous à la préfecture est nécessaire pour 
obtenir la Protection Temporaire est peut être faite par mail ou directement sur place. 

Préfecture des Hauts-de-Seine 
167-177 avenue Joliot Curie,  

92000 NANTERRE 
pref-accueil-ukraine@hauts-de-seine.gouv.fr 

 

La Protection temporaire permet l’ouverture des droits à : 

- La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français d'une durée de 
6 mois, renouvelable, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » 

- Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) 
- L'autorisation d'exercer une activité professionnelle, sous réserve de disposer d'une 

autorisation de travail 
- L'accès aux soins par une prise en charge médicale (protection universelle maladie et 

complémentaire santé solidaire) 
- La scolarisation des enfants mineurs 
- Un soutien dans l'accès au logement 

 

  Aide administrative 

L’Association Habitat et Humanisme apporte une aide pour l’ensemble des démarches 
administratives. 

Habitat et Humanisme 
10-12 avenue de la Marne, 92120 MONTROUGE 

06 59 01 47 08 
refugies.ukraine-92@habitat-humanisme.org 
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Статус та адміністративні дії 

Будь-яка переміщена з України людина може звернутися до префектури департаменту О-де-
Сен, щоб записатися на прийом та задати будь-які запитання щодо своєї адміністративної 
ситуації (проживання, притулок, тимчасовий захист) Електронна пошта :  
pref-accueil-ukraine@hauts-de-seine.gouv.fr 

   Тимчасовий захист 

Тимчасовий захист є вийнятковим розпорядженям  дозволеним рішенням Ради 
Європейського Союзу від 4 березня 2022 року. Для отримання тимчасового захисту, 
необхідно записатися на прийом у префектурі. Запис на прийом можливий через  електронну 
пошту, або безпосередньо на місці. 

Префектура департаменту О-де-Сен  
167-177 avenue Joliot Curie,  

92000 NANTERRE 
pref-accueil-ukraine@hauts-de-seine.gouv.fr 

 

Тимчасовий захист дозволяє відкрити права на: 

- Отримання дозволу на тимчасове проживання на території Франції терміном на 6 
місяців, з можливістю поновлення, із зазначенням «отримувач тимчасового захисту» 

- Виплата допомоги шукачеві статусу біженця (ADA) 
- Дозвіл на здійснення професійної діяльності за умови наявності дозволу на роботу 
- Безкоштовна медична допомога (універсальний захист здоров'я та додаткове медичне 

страхування) 
- Навчання неповнолітніх дітей у школі 
- Підтримка в доступі до житла 

 

  Адміністративна допомога 

Асоціація Habitat et Humanisme надає допомогу у виконанні всіх адміністративних дій. 

Habitat et Humanisme 
10-12 avenue de la Marne, 92120 MONTROUGE 

телефон 06 59 01 47 08 
refugies.ukraine-92@habitat-humanisme.org 
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  Protection universelle maladie (PUMA) et complémentaire santé solidaire (CSS) 

Le statut de « protection temporaire » obtenu après votre rendez-vous à la préfecture, vous donne 
droit à la protection universelle maladie (PUMA) et à la complémentaire santé solidaire (CSS). Les 
démarches pour en bénéficier se font à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) des Hauts-
de-Seine. La PUMA et la CSS vous garantissent une prise en charge de vos frais médicaux sans 
participation financière de votre part.  

CPAM des Hauts-de-Seine 
130 rue du 8-Mai-1945, 92021 NANTERRE 

téléphone : 36 46 
sites internet : https://www.ameli.fr 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/ 

 

 

  Transports en commun 

Les déplacements en train, TGV et TER (SNCF) sont gratuits pour les personnes bénéficiant de la 
protection temporaire. 

Les transports en commun sont gratuits pour les enfants de moins de 4 ans. 

Le statut de « protection temporaire » vous ouvre le droit à la « complémentaire santé solidaire » 
(CSS). Grâce à la CSS, vous pouvez bénéficier d’un Titre Solidarité Transports. 

La demande de ce titre s’effectue auprès de  Solidarité Transports en allant sur le site internet 
https://www.solidaritetransport.fr/ 

A la réception de votre carte Navigo, vous pourrez la recharger et bénéficier d’abonnements 
hebdomadaires et mensuels à un tarif réduit de 75%. Vous pouvez également utiliser votre carte 
comme justificatif pour acheter des tickets de transport à l’unité ou en carnet en demi-tarif. 

L’achat de tickets et le rechargement de la carte Navigo s’effectuent à un guichet RATP.

 

Guichet RATP – Gare de la Croix de Berny 
11 Rue Velpeau, 92160 ANTONY 

 

Guichet RATP – Gare de Robinson 
3 avenue de la Gare, 92330 SCEAUX 

 

  



9 
 

  Універсальний захист здоров'я (PUMA) і додаткове медичне страхування (CSS) 

Статус «тимчасового захисту», отриманий в результаті зустрічі в префектурі, дає вам право на 
безкоштовне універсальне медичне обслуговування (PUMA)  та додаткове медичне 
страхування (CSS). Щоб скористатися цими правами необхідно звернутися до  Фонду  
первинного медичного страхування (CPAM) депертаменту О-де-Сен (Hauts-de-Seine). PUMA і 
CSS гарантують вам покриття медичних витрат без будь-яких фінансових внесків з вашого 
боку. 

CPAM О-де-Сен (Hauts-de-Seine) 
130 rue du 8-Mai-1945, 92021 NANTERRE 

телефон 36 46 
веб-сайти : https://www.ameli.fr 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/ 

 

 транспорт

Проїзд поїздом, TGV і TER (SNCF) безкоштовний для українців, які отримали статус тимчасового 
захисту. 

Для дітей до 4 років громадський транспорт безкоштовний. 

Статус «тимчасового захисту» дає вам право на «додаткове медичне страхування» (CSS). 
Завдяки CSS ви можете скористатися правом « Проїзний квиток солідарності». 

Запит на такий квиток надається  до установи «Солідарність Транспорт» Solidarité 
Transportsчерез веб-сайт    https://www.solidaritetransport.fr/ 

Після отримання проїзної картки Navigo ви зможете поповнити її та скористатися правом на 
щотижневий чи щомісячний абонемент за зниженою ставкою на 75%. Ви також можете 
використовувати свою картку як доказ на придбання транспортних квитків вроздріб або в 
буклеті за півціни. 

Купити квитки  або поновити абонемент картки Navigo можливо у касах  RATP. 

 

Каса RATP – Gare de la Croix de Berny 
11 Rue Velpeau, 92160 ANTONY 

 

Каса RATP – Gare de Robinson 
3 avenue de la Gare, 92330 SCEAUX 
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Scolarité 

  Ecoles maternelle et élémentaire (enfants de 3 à 11 ans) 

L’inscription s’effectue directement à la Mairie de Châtenay-Malabry. Les enfants seront inscrits 
dans les écoles situées à proximité du logement. 

Service Scolaire de la Mairie de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Renseignements et inscriptions au 01 46 83 46 90 
ou par mail à flambert@chatenay-malabry.fr 

  Collèges-Lycées (enfants de 11 à 18 ans) 

L’inscription s’effectue auprès du CIO de Clamart. Les élèves sont répartis dans les établissements 
scolaires en fonction de leur situation et dans la mesure du possible, accueillis dans une unité 
pédagogique ouverte pour les étudiants allophones. 

CIO de Clamart  
28 rue des Closiaux, 92140 CLAMART 

01 46 42 92 91 ou par mail à cio-clamart@ac-versailles.fr 

 

Activités extrascolaires pour les enfants 

  Activités sportives pour les enfants 

L’Ecole Municipale des Sports propose des cours de sport pour les enfants de 3 à 12 ans tous les 
mercredis (hors vacances scolaires). 

- Baby-sport, pour les enfants de 3 et 4 ans 
- Découverte sportive, pour les enfants de 5 à 7 ans 
- Sports collectifs, pour les enfants de 8 à 12 ans 

Service des Sports 
254 avenue de la Division Leclerc, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Renseignements et inscriptions au 01 43 50 07 92 ou par mail à msauveur@chatenay-malabry.fr 

 

Autres activités : sociales, culturelles, sportives... (adultes et enfants) 

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les activités organisées à Châtenay-Malabry, vous 
pouvez trouver le Guide d’activités 2021-2022 à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Mairie de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Renseignements au 01 46 83 46 83 
ou sur le site internet https://www.chatenay-malabry.fr/associations/ 



11 
 

Навчання в школах 

  Дитячі садки і початкові школи (діти віком від 3 до 11 років) 

Реєстрація та запис здійснюються безпосередньо в Мерії Шатене-Малабрі. Діти будуть 
записані та навчатимуться в школах, що розташовані поблизу житла. 

Service Scolaire de la Mairie de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Інформація та реєстрація 01 46 83 46 90 
або електронною поштою : flambert@chatenay-malabry.fr 

  Середні школи (діти від 11 до 18 років) 

Реєстрація здійснюється в CIO – Центр Інформації та Орієнтації міста Кламар. 
Розподіл учнів між школами проходить відповідно до ситуації кожного з них і, наскільки це 
можливо, учнів розміщують у навчальних закладах, відкритих для учнів-алофонів (для кого 
французька мова не є рідною мовою) . 

CIO de Clamart  
28 rue des Closiaux, 92140 CLAMART 

телефон 01 46 42 92 91 Або cio-clamart@ac-versailles.fr 

 
Позашкільні заняття для дітей 

  Спортивні заняття для дітей 

Місцева спортивна школа пропонує спортивні заняття для дітей віком від 3 до 12 років, 
щосереди (крім шкільних канікул). 
- Бебі-спорт, для дітей 3-4 років 
- Спортивне відкриття, для дітей від 5 до 7 років 
- Колективні види спорту, для дітей від 8 до 12 років 

Service des Sports 
254 avenue de la Division Leclerc, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Інформація та реєстрація 01 43 50 07 92 
або електронною поштою до msauveur@chatenay-malabry.fr 

Інші види діяльності: соціальні, культурні, спортивні... (для дорослих та дітей) 

Отримати інформацію про міроприємства, організовані в Шатене-Малабрі, ви можете знайти 
в Посібнику міроприємств на 2021-2022рр, що знаходиться у приймальні Мєрії міста : 

Mairie de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Інформація : 01 46 83 46 83 
веб-сайт https://www.chatenay-malabry.fr/associations/ 
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Associations 

  Aide alimentaire 

Les Restos du Cœur proposent un rendez-vous aux familles ukrainiennes afin de leur procurer des 
denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Pour en bénéficier, il est nécessaire de prendre 
contact avec le CCAS et de remplir un formulaire de demande d’aide alimentaire. 

L’épicerie solidaire Bol d’Air propose des denrées alimentaires et produits de première nécessité à 
prix réduit. Pour en bénéficier, il est nécessaire de prendre contact avec le CCAS et de remplir un 
formulaire de demande d’aide alimentaire.  

Le Secours Populaire fournit un colis alimentaire chaque mois pour les familles dans le besoin. 
Pour en bénéficier, il est nécessaire de prendre contact avec le CCAS et de remplir un formulaire 
de demande d’aide alimentaire. 

CCAS de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Renseignements au 01 46 83 46 82 
ou par mail : ccas@chatenay-malabry.fr 

 

  Aide vestimentaire 

Le Vestiaire Saint-Germain fournit des vêtements homme/femme/enfants et du linge de maison 
pour les personnes dans le besoin. 

Vestiaire Saint-Germain 
9 rue Voltaire, 92290 CHATENAY-MALABRY  

Uniquement sur RDV au 01 46 60 48 81 

  Accès à l’emploi 

L’association Antony France-Ukraine recense les offres d’emplois et assure un relais entre les 
demandeurs d’emploi et les offres disponibles. Vous pouvez envoyer votre CV par mail à l’adresse 
afu92160@gmail.com 

Pôle Emploi recense les offres d’emploi dans la France entière ainsi que les postes à pourvoir dans 
les entreprises engagées pour l’accueil et le soutien des familles ukrainiennes. Vous pouvez 
transmettre votre Curriculum Vitae via le site internet ou en agence et vous informer sur les offres 
d’emploi disponibles. 

Pôle Emploi 
42 avenue Aristide Briand, 92160 ANTONY 

https://www.pole-emploi.fr 
Tel : 3949 

Pôle Emploi 
157 RUE des Blains, 92220 BAGNEUX  

https://www.pole-emploi.fr 
Tel : 3949 
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Асоціації 
 

  Продовольча допомога 

Ресторан серця пропонує українським родинам допомогу продуктами харчування та засобами 
гігієни. Для цього необхідно звернутися до Місцевого Центру Соціальної Допомоги  (CCAS)  та 
заповнити заявку на продовольчу допомогу. 

Продуктовий магазин солідарності Bol d'Air пропонує продукти харчування та предмети 
першої необхідності за зниженими цінами. Щоб скористатися цим, необхідно звернутися до 
Місцевого Центру Соціальної Допомоги  (CCAS)  та заповнити заявку на продовольчу допомогу. 

Народна допомога  надає щомісяця пакети з продуктами для потребуючих сімей. Щоб 
скористатися цим, необхідно звернутися до Місцевого Центру Соціальної Допомоги  (CCAS)  та 
заповнити заявку на продовольчу допомогу.. 

CCAS de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Інформація 01 46 83 46 82 
або електронною поштою  ccas@chatenay-malabry.fr

  Допомога одягом 

Ояговий склад Сен-Жермен (Saint-Germain) надає чоловічий/жіночий/дитячий одяг та 
постільну білизну для потребуючих. 

Vestiaire Saint-Germain 
9 rue Voltaire, 92290 CHATENAY-MALABRY  

тільки за попереднім записом на 01 46 60 48 81 

  Доступ до працевлаштування 

Асоціація Антоні Франція-Україна/Antony France-Ukraine зосереджує пропозиції 
роботовлаштування та забезпечує зв’язок між людьми в пошуках роботи та наявними 
пропозиціями. Ви можете надіслати своє резюме на електронну адресу afu92160@gmail.com 

Центр зайнятості зосереджує пропозиції роботи по всій Франції, а також вакансії в компаніях, 
які діють в напрямку підтримки українських сімей. Ви можете надіслати своє резюме через 
веб-сайт або безпосередньо ндати його до Центру та дізнатися про наявні пропозиції роботи. 

Центр зайнятості Pôle Emploi 
42 avenue Aristide Briand, 92160 ANTONY 

https://www.pole-emploi.fr 
Tel : 3949 

Pôle Emploi 
157 RUE des Blains, 92220 BAGNEUX  

https://www.pole-emploi.fr 
Tel : 3949 
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  Cours de français 

Dans le cadre de sa politique d’accueil des réfugiés ukrainiens, la Région Île-de-France propose 
l’apprentissage du français en ukrainien sur le site et les applications mobiles QIOZ. 

QIOZ 
https://qioz.fr/  

également disponible sur AppStore et Google Play 

 

 

L’association GERMAE organise des cours de français langue étrangère de tous niveaux, réservés 
aux adultes. 

GERMAE 
Centre de Loisirs Jules Verne 

Rue Jules Verne, 92290 CHATENAY-MALABRY 
07 68 99 56 38 

 

L’Ecole Française des Femmes propose des cours de français langue étrangère de tous niveaux 
réservés aux femmes adultes, ainsi qu’un accompagnement vers l’emploi. 

L’Ecole Française des Femmes 
144 avenue de la Division Leclerc, 92290 CHATENAY-MALABRY 

01 46 31 44 18 et 06 73 25 82 91 
effchatenay@outlook.fr 

 

Afin de faciliter les échanges entre les personnes parlant différentes langues, la Ville met à 
disposition un livret d’aide à la communication. Celui-ci permet de communiquer à l’aide de 
pictogrammes représentant les tâches et objets de la vie quotidienne. Il est disponible, sur 
demande, à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Mairie de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 

92290 CHATENAY-MALABRY 
01 46 83 46 83  
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  Курси французької мови 

В рамках політики прийому українських біженців регіон Іль-де-Франс (Ile-de-France) пропонує 
курси французької мову на веб-сайті QIOZ та мобільних додатках. 

QIOZ 
https://qioz.fr/  

також доступний у AppStore і Google Play 

 

 

Асоціація GERMAE надає для дорослих курси французької мови як іноземної усіх рівнів. 

 

GERMAE 
Centre de Loisirs Jules Verne 

Rue Jules Verne, 92290 CHATENAY-MALABRY 
телефон 07 68 99 56 38 

 

Французька школа для жінок пропонує курси французької мови як іноземної усіх рівнів. Ці 
курси призначені для жінок, а також для підтримки в працевлаштуванні. 

Французька школа для жінок /L’Ecole Française des Femmes 
144 avenue de la Division Leclerc, 92290 CHATENAY-MALABRY 

телефон 01 46 31 44 18 et 06 73 25 82 91 
effchatenay@outlook.fr 

 

Для того, щоб полегшити спілкування між різномовними людьми, місто надає комунікаційний 
буклет. Це дає можливість спілкуватися за допомогою піктограм, що представляють дії та 
предмети повсякденного життя. Ви можете звернутися, щоб отримати його, до приймальні 
Мерії міста. 

Mairie de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 

92290 CHATENAY-MALABRY 
телефон 01 46 83 46 83  
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Santé 

 

  Urgence médicale et/ou psychologique 

Vous ne pouvez pas vous déplacer : veuillez contacter le SAMU en appelant le 15 

Vous pouvez vous déplacer : veuillez vous rendre à l’hôpital

Hôpital Antoine Béclère  
157 rue de la Porte de 
Trivaux, 92140 CLAMART 

Hôpital Privé d'Antony  
1 rue Velpeau, 92160 
ANTONY 

Hôpital d'instruction des 
Armées PERCY  
2 rue Lieutenant Raoul 
Batany, 92140 CLAMART 

 

 

 

  Consultation de médecine générale ou spécialité médicale 

 

ð   Vous n’avez pas encore la PUMA et la CSS  

Pour une consultation de médecine générale ou un rendez-vous avec un spécialiste, vous pouvez 
vous adresser aux cabinets suivants :

 

PASS Ambulatoire du DAC92 
Centre Municipale de Santé 
6 rue Antoine Petit  
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Tel : 01 46 61 12 86 

 

Service PASS de l'Hôpital Antoine Béclère  
157 rue de la Porte de Trivaux  
92140 CLAMART  
Tel : 01 45 37 47 91 
Le mardi et le vendredi de 14h à 17h30 

 

Service PASS de l'Hôpital Corentin Celton  
4 parvis Corentin Celton  
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Tel : 01 58 00 40 88 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

 

Service PASS de l'Hôpital Ambroise Paré  
9 avenue Charles de Gaulle  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Tel : 01 49 09 56 45 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
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Здоров’я 

 

  Медична та/або психологічна невідкладна допомога 

Якщо ви не можете дістатися до місця : будь ласка, зв'яжіться з SAMU (швидка допомога), 
зателефонувавши за номером 15 

Якщо ви можете дістатися до місця: будь ласка, звертайтеся до госпіталю: 

 

Hôpital Antoine Béclère  
157 rue de la Porte de 
Trivaux, 92140 CLAMART 

Hôpital Privé d'Antony  
1 rue Velpeau, 92160 
ANTONY 

Hôpital d'instruction des 
Armées PERCY  
2 rue Lieutenant Raoul 
Batany, 92140 CLAMART

  

  Консультація лікаря загальної медицини або медичної спеціальності 

 

ð   Ви ще не маєте права на безкоштовне універсальне медичне обслуговування 
(PUMA) та на додаткове медичне страхування (CSS): 

У разі необхідності медичної консультації  або запису на прийом до спеціаліста, ви 
можете звернутися до наступних кабінетів:

 

PASS Ambulatoire du DAC92 
Centre Municipale de Santé 
6 rue Antoine Petit  
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
01 46 61 12 86 

 

Service PASS de l'Hôpital Antoine Béclère  
157 rue de la Porte de Trivaux  
92140 CLAMART  
01 45 37 47 91 
Вівторок і п’ятниця з 14:00 до 17:30 

 

Service PASS de l'Hôpital Corentin Celton  
4 parvis Corentin Celton  
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
01 58 00 40 88 
З понеділка по п’ятницю з 8:30 до 12:30 

 

Service PASS de l'Hôpital Ambroise Paré  
9 avenue Charles de Gaulle  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
01 49 09 56 45 
З понеділка по п’ятницю з 8:30 до 16:00
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ð   Vous avez la PUMA et la CSS 

 

Pour une consultation de médecine générale ou dentaire, vous pouvez vous adresser aux cabinets 
pluridisciplinaires suivants avec votre attestation de la PUMA et de la CSS : 

 

Centre Médical et Dentaire 
436 Av. de la Division Leclerc,  
92290 CHATENAY-MALABRY 

Sur rendez-vous au 01 84 19 02 00 

 

Centre Municipal de Santé  
6 rue Antoine Petit  

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Sur rendez-vous au 01 46 61 12 86 

 

 
Centre Municipal de Santé du Plessis-

Robinson  
1 villa des Camélias  

92350 LE PLESSIS ROBINSON 
Sur rendez-vous au 01 46 01 44 81 

 
Pour le suivi des enfants (0 à 6 ans) 

Pôle Social Jules Verne - PMI  
9 rue Jules Verne 92290 CHATENAY-MALABRY 

Sur rendez-vous au 01 78 16 69 00

 
 
Pour les situations médicales complexes qui nécessitent un accompagnement, vous pouvez 
contacter Osmose. 

DAC 92 Sud Osmose  
4 rue des Carnets 92140 CLAMART 

Téléphone : 01 46 30 18 14 
accueil@dac92sud.fr 

 
 

 Covid-19 : vaccination et tests antigéniques 
Si vous souhaitez vous faire vacciner contre la Covid-19 (vaccins Pfizer ou Moderna) ou réaliser un 
test antigénique, vous pouvez prendre rendez-vous dans ces pharmacies : 
 
 

Pharmacie du Cinéma Rex 
358 avenue de la Division Leclerc, 

92290 CHATENAY-MALABRY 
Sur rendez-vous au 01 46 32 14 31 

Vaccins proposés : Pfizer & Moderna 

Pharmacie des Verts Coteaux 
430 Av. de la Division Leclerc, 
92290 CHATENAY-MALABRY 

Sur rendez-vous au 01 46 32 33 77 
Vaccin proposé : Pfizer
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ð   Bи маєте право на безкоштовне універсальне медичне обслуговування (PUMA) та 
на додаткове медичне страхування (CSS): 

У разі необхідності медичної чи стоматологічної консультації  ви можете звернутися до 
наступних медичних кабінетів маючи при собі атестацію про право на (PUMA)  та (CSS): 

 

Медико-стоматологічний центр 
436 Av. de la Division Leclerc,  
92290 CHATENAY-MALABRY 

за попереднім записом 01 84 19 02 00 

 
Муніципальний оздоровчий центр 

6 rue Antoine Petit  
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

за попереднім записом 01 46 61 12 86 
 

 
 

Муніципальний оздоровчий центр Plessis-
Robinson  

1 villa des Camélias  
92350 LE PLESSIS ROBINSON 

за попереднім записом 01 46 01 44 81 

 
 

Для дітей (від 0 до 6 років) 
соціальний центр Jules Verne - PMI  

9 rue Jules Verne 92290 CHATENAY-MALABRY 
за попереднім записом 01 78 16 69 00

 

 

У разі складних медичних ситуацій, які потребують підтримки, ви можете звернутися до центру 
Osmose. 
 

DAC 92 Sud Osmose  
4 rue des Carnets 92140 CLAMART 

телефон 01 46 30 18 14 
accueil@dac92sud.fr 

 

  коронавірус : вакцинація та антигенні тести 

У разі, коли ви маєте намір зробити вакцину проти Covid-19 (вакцини Pfizer або Moderna) або 
зробити тест на антиген, ви можете записатися на прийом у наступних аптеках: 

aптека Cinéma Rex 
358 avenue de la Division Leclerc, 

92290 CHATENAY-MALABRY 
за попереднім записом 01 46 32 14 31 

вакцина: Pfizer & Moderna 

аптека Verts Coteaux 
430 Av. de la Division Leclerc, 
92290 CHATENAY-MALABRY 

за попереднім записом 01 46 32 33 77 
вакцина: Pfizer
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  Accompagnement psychologique 

 

L’accompagnement psychologique des enfants est assuré par l’Education Nationale lors de leur 
inscription à l’école. 

La Mairie de Châtenay-Malabry a mis en place un groupe de soutien supervisé par une 
psychologue avec l’aide d’une traductrice  

 

CCAS de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Renseignements et inscriptions au 01 46 83 46 82 
ou par mail : ccas@chatenay-malabry.fr

  

 

 

Pour un accompagnement psychiatrique ou psychologique, vous pouvez contacter l’EMPP (équipe 
mobile psychiatrie précarité). Pour toute demande de suivi, une fiche de liaison doit être envoyée 
par mail à l’adresse empp.sud92@psysudparis.fr. La fiche de liaison peut vous être envoyée par 
mail sur demande au 01 42 11 68 58. 

 

Equipe mobile psychiatrie précarité 
64 rue des Meuniers 

92220 BAGNEUX 
Téléphone : 01 42 11 68 58  

Mail : empp.sud92@psysudparis.fr 
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  Психологічна підтримка 

 

Психологічна підтримка дітям надається співробітниками Національної освіти під час запису 
дітей до школи. 
Мерія міста Шатене-Малабрі з цого приводу створила групу підтримки під керівництвом 
психолога  та за участю перекладача 
 
 

CCAS de Châtenay-Malabry 
26 rue du Docteur le Savoureux, 92290 CHATENAY-MALABRY 

Інформація та реєстрація 01 46 83 46 82 
або електронною поштою до ccas@chatenay-malabry.fr

 

 

 

За психіатричною або психологічною підтримкою ви можете звернутися до EMPP (мобільна 
група з психіатрії). Для будь-якогї подальшої допоги з цих питань необхідно надіслати 
формуляр для зв’язку електронною поштою на адресу empp.sud92@psysudparis.fr .Такий 
формуляр для заповнення може бути надісланий вам електронною поштою на запит за 
номером 01 42 11 68 58. 

 

Мобільна група психіатричної підтримки 64 rue des Meuniers 
92220 BAGNEUX 

телефон 01 42 11 68 58  
електронна пошта empp.sud92@psysudparis.fr 
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Numéros d’urgence : 

SAMU : 15 

Police : 17 

Pompiers : 18 

Numéro d’urgence européen : 112 

 

Номери у разі надзвичайної ситуації: 

Швидка допомога: 15 

Поліція: 17 

Пожежники: 18 

Європейський номер екстреної допомоги: 
112 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Châtenay-Malabry 

26 rue du Docteur le Savoureux, 

92290 CHATENAY-MALABRY 

www.chatenay-malabry.fr 

01 46 83 46 83 
 


