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معلومات  /استشارات
أين ميكنك إجياد معلومات
أو خدمات أخرى ؟

خدمة ارشاد القادمني اجلدد

املشاركة يف احلياة

اإلجمتاعية والثقافية

قدم مثل هذه امجلعيات للقادمني اجلدد
ُت ِّ
املعلومات واإلرشاد والتوجيه .حيث
تعرف جيدًا احتياجات القادمني اجلدد
وبنا ًء هيلع توفر هلم املساعدة الصحيحة.

يف والونيا مكا يف بروكسل ،باإلضافة إىل
قدم لك
اخلدمات الفردية اليت من املمكن أن ُت ِّ
(اإلرشاد ،املساعدة اإلجمتاعية – الطبية –
النفسية ،)...،هناك مجعيات عديدة تعىن بتنظمي
نشاطات إجمتاعية وثقافية قد ترغب باإلنضامم
إلهيا حسب اهمتاماتك  :منمظات للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،مجعيات نسائية ،مراكز محاية
الطبيعة ،مجعيات لملواطنني ...تعمل هذه
املنمظات إما عىل صعيد حميل يف حيك،
يف بلديتك ،أو عىل صعيد أكرث مشولية ،عىل
املستوى اإلقليمي أو الفيدرايل .جند مضهنا،
مبا يف ذلك :

يف بروكسل
1000 Bruxelles
MAISON de la SOLIDARITÉ
"(مزيون دو ال سوليداريته)
Place Sainte-Catherine 44A
هاتف 02/279.63.80 :
فاكس 02/279.63.89 :

•
•
•مجعيات مهاجرين ،أو تلك اليت تعىن
مجعيات ثقافية والتعلمي املسمتر،

( 1030 Schaerbeekخساربيك)
( ATMOSPHÈRE AMOآمتوسفري آمو)

حراكت ،مراكز ،ومجعيات شبابية،

)(Association d’aide aux jeunes

مبشالك اهلجرة.

"(مجعية ملساعدة الشباب)
Place de la Reine, 35
هاتف /فاكس 02/218.87.88 :
احملمول 0484/953.288 :
www.atmosphere-amo.be

ال ترتدد باالستعالم حول ماهية ونشاطات
هذه امجلعيات ،عرب ماكتب إستقبال األجانب
أو املراكز اإلقلميية لإلندماج يف املجمتع ،أو
مبارشة عرب اإلنرتنت.

••

( 1050 Ixellesإيكسل)
( CIRÉسرييه)

www.guidesocial.be

(Coordination et initiatives

)( pour réfugiés et étrangersتنسيقية ومبادرة
62

 استشارات/ معلومات
مركز للناطقني باللغة اهلولندية
" "بونBON

)مساعدة الالجئني واألجانب
Rue du Vivier, 80/82
02/629.77.10 : هاتف
www.cire.be

(Bureau d’accueil bruxellois des personnes

(مركز استقبال ذو األصولd’origine étrangère)
)األجنبية يف بروكسل

••
••
••

Rue de l’Avenir 35
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Rue Ph. de Champagne 23
1000 Bruxelles
Place Colignon 4
1030 Schaerbeek

) (أندرليخت1070 Anderlecht
) (كونفريجانسCONVERGENCE
Boulevard de la Révision 36-38
02/523.82.46 : هاتف
0473/81.61.55 : احملمول
www.convergence.be

02/501.66.80 : هاتف
www.bon.be

1080 Molenbeek-Saint-Jean
)(مولنبيك سان جان

SAMPA (Service d’Aide aux Molenbeekois
 (سامبا) (دائرة مساعدةPrimo-Arrivants)
)القادمني اجلدد يف مولنبيك
Rue Comte de Flandre 15
02/422.06.11 : هاتف
02/422.06.27 : فاكس
www.molenbeek.be

يف والونيا – املراكز اإلقلمية
لإلندماج يف املجمتع
) (برابنت والونياBrabant Wallon
CRIBW (Centre Régional d’Intégration du
 (مركز اإلندماج يف املجمتعBrabant Wallon)
)التابع لربابنت والونيا
Rue de Mons 17/1
1480 Tubize
02/366.05.51 : هاتف
www.cribw.be

) (فورست1190 Forest
" "كونفيفيالCONVIVIAL
(Mouvement d’insertion des réfugiés)

)"(حركة إدراج الالجئني
Rue du Charroi 33-35
02/503.43.46 : هاتف
02/503.19.74 : فاكس
www.convivial.be

) (شارلورواCharleroi
CRIC
(Centre Régional d’intégration de Charleroi)

(املركز اإلقليمي لإلندماج يف املجمتع يف
)شارلوروا
Rue Hanoteau 23
6060 Gilly
071/20.98.60 : هاتف
www.cricharleroi.be

) (سان جوس1210 Saint-Josse
" "الفوا دي فامLa VOIX des FEMMES
Rue de l’Alliance 20
02/218.77.87 : هاتف
02/219.60.85 : فاكس
www.lavoixdesfemmes.org
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( La Louvièreال لوفيري)
CeRAIC (Centre Régional d’Action interculturelle

( Verviersفريفييه)
CRVI
(Centre Régional de Verviers pour l’intégration
)des personnes étrangères et d’origine étrangère

)de la Région du Centre

"(املركز اإلقليمي للعمل بني الثقافات
يف املنطقة الوسىط)
Rue Dieudonné François 43
)7100 Trivières (La Louvière
هاتف 064/23.86.56 :
www.ceraic.be

"(املركز اإلقليمي إلندماج األجانب
أو من أصول أجنبية يف فريفييه)
Rue de Rome 17 – 4800 Verviers
هاتف 087/35.35.20 :
www.crvi.be

( Liègeلييج)
CRIPEL

مصادر اإلنرتنت

(Centre Régional pour l’intégration
des Personnes Etrangères ou
)d’Origine étrangère de Liège

حول معلومات للقادمني اجلدد
يوجد موقع إلكرتوين يرسد اكفة الترشيعات
واإلجراءات املتعلقة باألجانب (إقامة ،معل،
سكن ،اخل)...

"(املركز اإلقليمي الندماج األجانب
أو من أصول أجنبية يف لييج)
Place Xavier Neujean 19B
4000 Liège
هاتف 04/220.01.20 :
www.cripel.be

••

www.newintown.be

حول معلومات عامة مفيدة
موقع إلكرتوين آخر يزودك مبعلومات اكملة
لتوجهيك يف موضوع السكن ،الصحة ،العمل
واحتياجات أخرى رضورية :

( Monsمونز)
CIMB (Centre Interculturel

••

)de Mons et du Borinage

www.belgopocket.be

"(مركز حوار الثقافات يف مونز وبوريناج)
Rue Grande, 56
7330 Saint-Ghislain
هاتف 065/61.18.50 :
www.cimb.be

رابط »  « citoyensيف املوقع اإللكرتوين اخلاص
بالفيدرالية والونيا – بروكسل ،توفر لك معلومات
عىل عالقة حبياتك اليومية واملواضيع املختلفة
اليت مت تناوهلا يف هذا الكتيب :

••

www.cfwb.be

( Namurنامور)
CAI (Centre d’action interculturelle

حول بلجياك وإقلميك

)de la province de Namur

موقع بلجياك الفيدرالية :

••
موقع إقلمي بروكسل – العامصة :
••www.bruxelles.irisnet.be

(مركز حوار الثقافات يف مقاطعة نامور)
Rue Docteur Haibe 2
)5002 Saint-Servais (Namur
هاتف 081/73.71.76 :
www.cainamur.be

www.belgium.be
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موقع إقلمي والونيا :

ال تتقن اللغة بشلك جيد يحمس لمك بالبحث يف
املواقع اإللكرتونية مبفردك ؟ اطلب من خمتص
أو جار أو صديق أو أي خشص جييد اللغة أن
يرشدك عند حبثك يف هذه املواقع.

www.wallonie.be

حول مدينتك وبلديتك

مصادر حمددة

لدى غالبية املدن والبلديات مواقع
إلكرتونية .مثلًا :

••
••
••
••

مساعدة قانونية

www.bruxelles.be
www.charleroi.be
www.liege.be
www.molenbeek.be

ميكنك التوجه إىل حمايم لطلب نصيحة قانونية
(طلب إقامة ،طالق ،نزاع متعلق بالسكن ،نزاع
مع رشكة خاصة ،اخل .)...جتد عناوين وأرقام
هواتف احملامني من خالل املوقع اإللكرتوين :

استعمل عهنا يف دار بلديتك
أو يف مدينتك ،أو لدى :

••

www.avocat.be

•
بروكسل – العامصة www.avcb.be :
•احتاد املدن والبلديات www.uvcw.be :
مجعية املدينة والبلديات يف إقلمي

ميكنك أيضًا التوجه إىل مكتب املساعدة
القانونية ) (BAJلطلب أول استشارة
قانونية جمانًا .إذا كنت ممن تنطبق هيلع
رشوط املدخول ،قد يمت تعيني حمام لك ليتوىل
اإلجراءات أو االستشارات املعقدة .ميكنك
احلصول عىل وسيلة التواصل مع الـ BAJ
القريب من سكنك عرب املوقع اإللكرتوين

شبكة اإلنرتنت

••

إذا مل يكن لديك شبكة انرتنت ؟ ميكنك التوجه
يف والونيا إىل أحد مقايه اإلنرتنت
)Espace Public Numérique (EPN
(إسباس بوبليك نومرييك) :

www.avocat.be

هتدف مجعية حقوق األجانب )(ADDE
إىل الرتوجي حلقوق األجانب لصاحل العدالة
اإلجمتاعية .توفر استشارات قانونية جمانية عرب
الربيد اإللكرتوين ،اهلاتف ،أو وفق موعد .وميكن
أيضًا أن توجهك مجلعية يف جوارك :
02/227.42.41 servicejuridique@adde.be

••

www.epn-ressources.be

إن استخدام شبكة اإلنرتنت جماين
يف العديد من املكتبات البلدية.

••

••

www.bibliotheques.be

www.adde.be

جزء كبري من املواقع اإللكرتونية املدرجة يف هذا
الكتيب حمررة باللغتني (الفرنسية واهلولندية).
بعضها متوفر أيضًا باللغة اإلنلكزيية أو األملانية.
توجهيات اللغة ملوقع إلكرتوين ما يه :
( ،fr/nl/de/enاخل )...تظهر غالبًا عىل ميني
الشاشة يف األعىل.

يقدم مركز تاكفؤ الفرص أيضًا املساعدة
القانونية املتخصصة حبقوق األجانب .ملعرفة
حول مراكز االتصال القريبة من مزنلك  :اتصل
عىل اخلط األخرض املجاين 0800/12800

••

www.diversite.be
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املوجودة بالقرب من سكنك.
ملزيد من املعلومات ،توجه إىل بلديتك.
إذا اكنت لديك صعوبات يف التحدث أو فهم لغة
اإلقلمي ،هناك خدمة متخصصة بالرتمجة الكتابية
والشفهية (الفورية) .عليك تقدمي طلب للحصول
عىل هذه اخلدمة عرب بنية إجمتاعية (مجعية،
بلدية ،مشىف ،مستوصف ،اخل .)...تلكم حول
هذه النقطة مع حماورك .تدىع هذه اخلدمة
الـ ( SeTISخدمة الرتمجة الكتابية والشفهية
(الفورية) يف الوسط اإلجمتايع).

تقدم بعض مراكز تنظمي األرسة استشارات
قانونية (حقوق أرسية) .وقد يقومون باستدعاء
وسيط  ،إذا كنت ترغب حبل الزناع عن
طريق احلوار مع طرف خاريج لتفادي الدخول
بزناع قانوين.
 www.mediation-justice.beأو

••
••

www.avocat.be

لدى أغلب اخلدمات اخلاصة (مصارف ،التأمني،
معال اهلواتف اإلجمتاعيني )...وسطاء

••

www.ombudsman.be

إقامة غري رشعية

املساعدة اإلجمتاعية

إذا كنت من عدميي األوراق ،هناك خدمات
متخصصة لتقدمي اإلستشارة لك (فميا يتعلق
بالصحة ،السكن ،العمل ،اخل)...

تقوم املراكز العامة للعمل اإلجمتايع )(CPAS
مبساعدتك وبإرشادك يف حال صادفتك مشالك
مادية ،إجمتاعية ،نفسية أو طبية .وختتلف
طرق املساعدة املقدمة من قبل الـ  : CPASتوفري
املعلومات ،اإلرشاد خالل اإلجراءات أو حتديد
مساعدة مادية ،معونات غذائية ،وقد تساعد
أيضًا يف إجياد معل .من املفروض أن تتوفر عدة
رشوط قبل احلصول عىل مساعدات الـ .CPAS
هناك  CPASيف لك بلدية.

••
••

www.cire.be
www.orcasite.be

العنف الزويج
إذا كنت أنت خشصيًا أو أحدًا من حميطك
حضية عنف زويج ،ميكنك االتصال عىل
خط متخصص باإلسمتاع إىل مشالك العنف
الزويج (الرمق املجاين  .)0800/300 30سيقوم
خشص باإلسمتاع إليك وتقدمي النصح والتوجيه.

المتيزي
يقدم مركز تاكفؤ الفرص وماكحفة
العنرصية ومركز املساواة بني النساء
والرجال دمعًا لضحايا المتيزي .لتقدمي شكوى
أو للعثور عىل نقطة اتصال بالقرب من سكنك/
اتصل عىل الرمق املجاين .0800/12800

يف حاالت الطوارئ ،أو لتقدمي شكوى ،ميكنك
التوجه إىل الرشطة.

••

www.stop-discrimination.be

ترمجة كتابية وشفهية (فورية)
إذا كنت ال جتيد الكتابة ،توجه إىل إحدى مراكز
اخلدمات اإلجمتاعية ،القضائية ،أو النقابية،
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