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

BRUXELLES-VILLE

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

+32 )0(2 430 60 60
( 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.

2 ,Place Saint-Lazare
Bruxelles 1210

لم تكن كريستيان تعرف كيفية استخدام أدوات تكنولوجيا
المعلومات...
لكنها تعرف آ
الن
اكتشف أ
الماكن العمومية الرقمية القريبة منك.
المزيد من المعلومات عىل موقع digitalhelp.brussels

)Double Click)EPN(  (المكان العمومي الرقميEPN Double Click
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cpasbxl.brussels/?p=87

1

www.bibliolaeken.be

303 ,Rue Haute
Bruxelles 1000

ال تنتظر اذهب إىل المكان العمومي الرقمي القريب منك

+32 )0(2 279 37 90

7

) (التوظيف المركزيCentrale de l’Emploi

2

www.werkcentraledelemploi.be

www.espacecultures.be

26 ,Boulevard d’Anvers
Bruxelles 1000

34A ,Rue du Gouvernement Provisoire
Bruxelles 1000

+32 )0(2 211 14 60

+32 )0(2 425 65 85

)BruSurf  (مركز كمبيوترCentre Informatique BruSurf

3

www.brusurf.wordpress.com

 (المكانEPN Action et Recherche Culturelles (ARC) asbl
) الخاص بمركز البحث والعمل فEPN( العمومي الرقمي
))ARC( �الثقا
ي

�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

246 ,Boulevard Emile Bockstael
Bruxelles 1020

+32 )0(2 513 25 15

EPN Mobile de l’Espace Culture et Développement
)) الخاص بمساحة الثقافة والتنميةEPN( (المكان العمومي الرقمي

 (المكان العمومي الرقميEPN de la Bibliothèque de Laeken
)Laeken ) الخاص بمكتبةEPN(

8

www.arc-culture-bruxelles.be
20 ,Rue de l’Association
Bruxelles 1000
+32 )0(2 221 11 79

Bockstael

M

1

4 ,Rue Saint-André
Bruxelles 1000

BRUXELLES-VILLE

+32 )0(2 210 15 80
Ypres

 (المكان العموميEPN de la Bibliothèque des Riches Claires
)Riches Claires ) الخاص بمكتبةEPN( الرقمي
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3
Bourse

www.bibliorichesclaires.be
24 ,Rue des Riches Claires
Bruxelles 1000
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Jeu de Balle

+32 )0(2 548 26 10

التعليق عىل الصور
ين
الباحث� عن العمل

مكان عمومي رقمي ُمصنف

يقدم دورات تدريبية
متاح أمام أ
الشخاص ذوي القدرة المحدودة

لكل الجمهور

عىل الحركة
أ
العاقة البرصية
متاح أمام الشخاص ذوي إ

)Bravvo )EPN(  (المكان العمومي الرقميEPN Bravvo
www.bravvo.be
37 ,Rue de la Caserne
Bruxelles 1000
+32 )0(2 279 65 85

الشباب
الكبار

5

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

دار البلدية
 حافلةB

 تT
ال�ام

 تم�و أM
النفاق

