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

SCHAERBEEK / SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

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 تكن ساليما تعرف كيفية استخدام أدوات تكنولوجيا
المعلومات...
لكنها تعرف 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

( EPN1030المكان العمومي الرقمي ))EPN( 1030
www.me-1030.be/espace-numerique-1030
46 ,Rue de Jérusalem
Schaerbeek 1030

ال تنتظر اذهب إىل المكان العمومي الرقمي القريب منك

+32 )0(2 247 77 42

2

Wijkpartenariaat - De Schakel
www.schakel.org
2ème étage - 58 ,Rue Dupont
Schaerbeek 1030
+32 )0(2 219 00 64

3

1

html.www.fobagra.net/page12

Ernest Laude

B

Sainte-Marie/
Sint-Maria

Schaerbeek /
Schaarbeek

Houwaert

T

( EPN Sapiensالمكان العمومي الرقمي ()EPN )Sapiens

1b ,Rue du Mérinos
Saint-Josse-ten-Noode 1210
+32 )0(2 218 44 47

2

Saint-Josse-Ten-Noode /
Sint-Joost-Ten-Node

3
B

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

