ف ي� منطقتك

ما هو المكان العمومي الرقمي ()EPN؟

( EPN de Bruxelles Formationالمكان العمومي الرقمي ( )EPNلـ
)Bruxelles Formation

www.bruxellesformation.
brussels/annuaire/epnf
10 ,Rue Cantersteen
Bruxelles 1000

AUDERGHEM / WATERMAEL-BOITSFORT

إن  ،EPNهو مكان عمومي رقمي ،يوفر للجمهور أجهزة كمبيوتر متصلة
بال تن�نت الستخدامها مجانًا.
إ
وال تن�نت ،وطلب المساعدة
وبالتال ،يمكنك استخدام أجهزة الكمبيوتر إ
ي
والنصائح من الميرسين والوصول إىل الدورات التدريبية.

+32 )0(2 563 52 30

( Guichet Bruxelles-Fiscalitéمكتب ض
ال�ائب ف ي� بروكسل)

المزيد من المعلومات عىل موقع
digitalhelp.brussels

www.fiscalite.brussels
2 ,Place Saint-Lazare
Bruxelles 1210

( Cité des Métiersمدينة المهن)
www.citedesmetiers.brussels
14 ,Avenue de l’Astronomie
Saint-Josse-ten-Noode 1210

ف

ين
المشارك� ي� الدمج الرقمي عىل موقع www.caban.be
ابحث عن كل

تنسيق الدمج الرقمي إلقليم العاصمة بروكسل
اتصل بنا

inclusion@cirb.brussels

 : ERمركز تكنولوجيا المعلومات لمنطقة بروكسل ()CIRB  .Bruxelles 1000 – 21 ,Nicolas Locoge – Avenue des Arts -ال ترميه في الطرق العامة.

+32 )0(2 430 60 60

لم يكن لويجي يعرف كيفية استخدام أدوات تكنولوجيا
المعلومات...
لكنه يعرف آ
الن
اكتشف أ
الماكن العمومية الرقمية القريبة منك.
المزيد من المعلومات عىل موقع digitalhelp.brussels

س�تك الذاتية أو تحتاج إىل مساعدة ف ي�
هل تحتاج إىل االتصال إ
بال تن�نت؟ هل تحتاج إىل كتابة ي
تاحا لمكالمات الفيديو أو للتطبيقات المرصفية؟
البحث عن عمل؟ ألست مر ً
ت
ال� يوفرها؟
هل تريد فحسب معرفة كيفية استخدام الكمبيوتر إ
والمكانيات المختلفة ي

1

( Bibliothèque de l’Espace Delvauxمكتبة )l’Espace Delvaux
www.biblioludowb.be
3 ,Rue Gratès
Watermael-Boitsfort 1170

ال تنتظر اذهب إىل المكان العمومي الرقمي القريب منك

+32 )0(2 663 86 61

2

ت
المش�ك)
( EPN Communalالمكان العمومي الرقمي ()EPN
www.watermael-boitsfort.be/fr/vivre-awatermael-boitsfort/loisirs/espacespublics-numeriques
11 ,Place Andrée PayFa-Fosséprez
Watermael-Boitsfort 1170

Auderghem /
Oudergem

+32 )0(2 674 74 70

3

B

( Maison des jeunes d’Auderghemمركز شباب )Auderghem
www.leparallele.be/epn

3
B

Rouge-Cloître/
Roodklooster

Wiener

B T

1

Keym

1979 ,Chaussée de Wavre
Auderghem 1160
+32 )0(2 733 66 58

2
Watermael-Boitsfort /
Watermaal-Bosvoorde

التعليق عىل الصور
دار البلدية
 Tت
ال�ام

 Bحافلة

مكان عمومي رقمي ُمصنف

ين
الباحث� عن العمل

لكل الجمهور

يقدم دورات تدريبية
متاح أمام أ
الشخاص ذوي القدرة المحدودة

الشباب
يرجى االطالع عىل مواعيد العمل ف� أ
الماكن العمومية الرقمية قبل الزيارة.
ُ
ي

الكبار

عىل الحركة
أ
العاقة البرصية
متاح أمام الشخاص ذوي إ

