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Bilgiler/Tavsiyeler
Nereden bilgi ve başka hizmetler bulunabilir?

Sosyal ve kültürel
yaşama katılmak

Yeni gelenler danışma
servisleri

Brüksel’de olduğu gibi Wallonie’de,
bireysel servislerden başka (rehberlik,
sosyo-mediko-psikolojik... yardımı), size
ilgi alanınıza göre katılabileceğiniz çok
sayıda dernek sosyal ve kültürel etkinlikler
düzenler: insan hakları koruma organizasyonları, kadın dayanışması, doğayı
koruma merkezi, vatandaş birlikteliği... Bu
dernekler ya yerel planda, mahallenizde,
belediyenizde, ya da ulusal alanda, bölgesel ya da federal seviyede, çalışır. Bunlar
arasında, özellikle aşağıdaki dernekler
bulunur :
	kültürel dernekler ve sürekli eğitim,
	gençlik hareketleri, merkezleri ve
dernekleri,
	göçmenler dernekleri ya da göçmenlik
konusuyla ilgilenen dernekler.

Bu dernekler yeni gelenler için bilgi,
eşlik etme ve yönlendirme gibi
hizmetler sunar. Bu dernekler yeni
gelenlerin ihtiyaçlarını bilir ve somut
bir yardım sunabilir.
BRÜKSEL’DE
1000 Bruxelles

MAISON de la SOLIDARITÉ (DAYANIŞMA EVİ)
Place Sainte-Catherine 44A
Tél. : 02/279.63.80 - Fax : 02/279.63.89
1030 Schaerbeek

ATMOSPHÈRE AMO
(Association d’aide aux jeunes) (Gençlere yardım derneği)

Place de la Reine, 35
Tél. fixe/fax : 02/218.87.88
GSM : 0484/953.288
www.atmosphere-amo.be

Danışma bürolarından ya da bölge uyum
merkezlerinden yahut doğrudan internetten, bu derneklerin amaç ve etkinlikleri
hakkında bilgi almayı ihmal etmeyin.
www.guidesocial.be

1050 Ixelles

CIRÉ
(Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers)
(Sığınmacılar ve yabancılar için koordinasyon ve inisiatif)

Rue du Vivier, 80/82
Tél. : 02/629.77.10
www.cire.be
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1070 Anderlecht

WALLONIE’DE – BÖLGESEL
UYUM MERKEZLERİ

CONVERGENCE (AMAÇ BİRLİĞİ)
Boulevard de la Révision 36-38
Tél. : 02/523.82.46
GSM : 0473/81.61.55
www.convergence.be

Brabant wallon

CRIBW
(Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon)
(Brabant Wallon Bölgesel Uyum Merkezi)

1080 Molenbeek-Saint-Jean

Rue de Mons 17/1
1480 Tubize
Tél. : 02/366.05.51
www.cribw.be

SAMPA
(Service d’Aide aux Molenbeekois Primo-Arrivants)
(Molenbeek’li yeni varanlara yardım servisi)

Rue Comte de Flandre 15
Tél. : 02/422.06.11
Fax : 02/422.06.27
www.molenbeek.be

Charleroi 

CRIC
(Centre Régional d’intégration de Charleroi)
(Charleroi Bölgesel Uyum Merkezi)

1190 Forest

Rue Hanoteau 23
6060 Gilly
Tél. : 071/20.98.60
www.cricharleroi.be

CONVIVIAL
(Mouvement d’insertion des réfugiés)
(Sığınmacıları hayata kazandırma hareketi)

Rue du Charroi 33-35
Tél. : 02/503.43.46
Fax : 02/503.19.74
www.convivial.be

La Louvière

CeRAIC
(Centre Régional d’Action interculturelle de la Région du
Centre) (Merkez Bölgesi Kültürlerarasılık Hareketi Bölgesel
Merkezi)

1210 Saint-Josse

La VOIX des FEMMES
(KADINLARIN SESİ)
Rue de l’Alliance 20
Tél. : 02/218.77.87
Fax : 02/219.60.85
www.lavoixdesfemmes.org

Rue Dieudonné François 43
7100 Trivières (La Louvière)
Tél. : 064/23.86.56
www.ceraic.be
Liège

CRIPEL
(Centre Régional pour l’intégration des Personnes
Etrangères ou d’Origine étrangère de Liège) (Liège Yabancı
ve Yabancı Uyrukluların Bölgesel Uyum Merkezi)

Flaman hizmetleri

BON
(Bureau d’accueil bruxellois des personnes d’origine
étrangère) (Brüksel yabancı uyrukluları karşılama bürosu)

Place Xavier Neujean 19B
4000 Liège
Tél. : 04/220.01.20
www.cripel.be

– Rue de l’Avenir 35 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
– Rue Ph. de Champagne 23 - 1000 Bruxelles
– Place Colignon 4 - 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/501.66.80
www.bon.be
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Mons

FAYDALI GENEL BİLGİLER

CIMB
(Centre Interculturel de Mons et du Borinage) (Borinage ve
Mons Kültürlerarasılık Merkezi)

Konaklama, sağlık, iş ve diğer önemli ihtiyaçlarınızla ilgili sizi yönlendirmek için tam bilgi
verecek başka bir internet sitesi :
www.belgopocket.be

Rue Grande, 56
7330 Saint-Ghislain
Tél. : 065/61.18.50
www.cimb.be

Wallonie-Brüksel Federasyonu internet sitesinin
« vatandaşlar » (citoyens) girişi, gündelik yaşamınızla bağlantılı ve bu broşürde bahsedilen
farklı konular hakkında bilgiler verecektir :
www.cfwb.be

Namur 

CAI
(Centre d’action interculturelle de la province de Namur)
(Namur ili kültürlerarasılık hareket merkezi)

Rue Docteur Haibe 2
5002 Saint-Servais (Namur)
Tél. : 081/73.71.76
www.cainamur.be

BELÇİKA VE BÖLGENİZ
Federal Belçika sitesi :
www.belgium.be

Verviers 

Başkent-Brüksel Bölgesi sitesi :
www.bruxelles.irisnet.be

CRVI
(Centre Régional de Verviers pour l’intégration des
personnes étrangères et d’origine étrangère) (Yabancılar
ve yabancı uyruklu kişilerin uyumu için Vervier Bölgesel
Merkezi)

Valon Bölgesi sitesi :
www.wallonie.be

Rue de Rome 17
4800 Verviers
Tél. : 087/35.35.20
www.crvi.be

İLİNİZ VE BELEDİYENİZ
Birçok il ve belediyeler bir internet sitesine
sahiptir. Örneğin :
www.bruxelles.be
www.charleroi.be
www.liege.be		
www.molenbeek.be

İNTERNET KAYNAKÇASI

Belediyenizden ya da şehrinizden bilgi alınız,
yahut da :
	Başkent-Brüksel Bölgesi Şehir ve
Belediyeler Derneğinden (l’Association
de la Ville et des Communes de la Région
de Bruxelles-Capitale) : www.avcb.be
	Şehirler ve Belediyeler Birliğinden
(l’Union des Villes et Communes):
www.uvcw.be

İLK GELENLER İÇİN BİLGİLER
Yabancılarla ilgili mevzuat ve işlemler hakkında
(konaklama, iş, konut, v.s.) bir internet sitesi var.
www.newintown.be
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Yabancı hakları derneği (Association pour
le droit des étrangers, ADDE) sosyal adalet
adına yabancıların haklarını duyurmakla
ilgilenir. Elektronik posta, telefon ve randevu
yoluyla hukuki danışmanlık yapar. Ayrıca size
yakın olan bir derneğe de sizi yönlendirebilir :
02/227.42.41 - servicejuridique@adde.be
www.adde.be

İNTERNET
İnternete ulaşım imkanınız yok mu ? Walon
bölgesinde, Espace Public Numérique (EPN)’e
başvurabilirsiniz :
www.epn-ressources.be
Birçok belediye kütüphanelerinde, internet
bağlantısı ücretsizdir.
www.bibliotheques.be

Fırsat eşitliği merkezi (Centre pour l’égalité
des chances) de yabancı haklarında hukuki
uzman yardımı hizmeti sunar. Size yakın bir
merkez bulmak için : ücretsiz olan karşı ödemeli
numara (numéro vert), 0800/12800,
www.diversite.be

Bu broşürde belirtilen internet sitelerinin
çoğunluğu iki dildedir (Fransızca ve Hollandaca).
Bazılarının İngilizce ve Almancasına da ulaşılabilir. Dili değiştirmeye yarayan simgeler (fr/nl/de/
en, v.s.) çoğunlukla sağ üstte bulunur.

Bazı aile planlaması merkezleri de hukuki
danışmanlık (aile hakları) hizmeti verir.

Bu internet sitelerini incelemek için dili
yeterince bilmiyor musunuz ? Uzman birinden,
bir komşunuzdan, bir arkadaşınızdan, dili bilen
birinden internet sitelerinde size yardımcı
olmasını isteyiniz.

Eğer anlaşmazlığınızı dışarıdan başka biriyle
anlaşarak çözmek ve herhangi bir hukuki işlemden kaçınmak isterseniz, bir aracıya (médiateur)
da başvurmanız mümkündür.
www.mediation-justice.be
www.avocat.be

Özel kaynaklar

Özel hizmetlerin (bankalar, sigortalar, telefon
operatörleri...) birçoğunun aracısı vardır.
www.ombudsman.be

HUKUKİ YARDIM
Hukuki bir tavsiye için (oturum isteme,
boşanma, konutla ilgili anlaşmazlık, özel bir
şirketle anlaşmazlık, v.s.), avukata danışabilirsiniz. Bir avukatın iletişim adreslerine şu internet
sitesinden ulaşabilirsiniz
www.avocat.be

SOSYAL YARDIM
Eğer maddi, sosyal, psikolojik ya da sağlık
probleminiz varsa, Sosyal hareket halk
merkezleri (centres publics d’action sociale,
CPAS) yardım ve destek hizmeti sunar. CPAS size
farklı şekillerde yardımcı olur : size bilgi verir,
işlemlerinizde yardımcı olur ya da size maddi
anlamda yardım, yiyecek kolisi sağlar, iş bulmanıza yardımcı olur. CPAS’ten yardım alabilmek
için, bazı şartlara uyuyor olmak gerekir. Her
belediye’de bir CPAS vardır.

Ücretsiz ilk hukuki danışmanlık için, bir Hukuki
yardım bürosuna (bureau d’aide juridique,
BAJ) da başvurabilirsiniz. Detaylı bir işlem ya da
tavsiye için yeterli bir gelir kategorisine giriyorsanız size bir avukat tayin edilebilir. Size yakın
bir BAJ’ın iletişim adresini şu siteden bulursunuz
www.avocat.be
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AYRIMCILIK

Cinsel şiddet

Fırsat eşitliği ve ırkçılığa karşı mücadele
merkezi ve kadın ve erkek eşitliği enstitüsü,
ayrıma maruz kalanlara destek sunar. Şikayette
bulunmak ve size yakın bir merkez bulmak için :
ücretsiz olan karşı ödemeli numara (numéro
vert) 0800/12800.
www.stop-discrimination.be

Eğer siz ya da etrafınızdaki bir kişi cinsel
şiddete maruzsanız, cinsel şiddet hattından bununla ilgili konuşabilirsiniz (ücretsiz
numara 0800 300 30). Bir kişi sizi dinleyecek,
tavsiyede bulunacak ve sizi gerekli yerlere
yönlendirecektir.
Acil bir durumda, ya da şikayette bulunmak için,
polise başvurabilirsiniz.

Mütercim ve Tercümanlık
Eğer yazmanız yoksa, sosyal, hukuki ya da size
yakın olan bir derneğe başvurunuz.
Daha fazla bilgi için, belediyenize başvurunuz.
Eğer, bölgenizdeki dili anlamakta ve konuşmakta zorluk çekiyorsanız, uzman bir mütercim-tercümanlık servisi var. Bu talebi, sosyal
yapılı bir merkez (dernek, belediye, hastane,
sağlık evi, v.s.) yapabilir. Bu konuyu, sizinle
muhattap olan kişiyle konuşunuz. Bu çevirmenlik servisinin adı SeTIS (Services de Traduction et
d’Interprétariat en milieu Social).

GAYRİ MEŞRU KONAKLAMA
Eğer oturum belgeniz yoksa, size tavsiyede
bulunacak (sağlık, konut, iş v.s. konularında)
uzman servisler var.
www.cire.be
www.orcasite.be
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