ÎN REGIUNEA DUMNEAVOASTRĂ
SPD – Bruxelles Formation
www.bruxellesformation.
brussels/annuaire/epnf
Rue Cantersteen, 10
1000 Bruxelles
+32 (0)2 563 52 30

Bruxelles – Biroul fiscal

CE ESTE UN SPD?

AUDERGHEM / WATERMAEL-BOITSFORT

Un SPD este un Spațiu public digital, un loc care
pune la dispoziția publicului calculatoare conectate
la Internet ce pot fi folosite gratuit.
Ca urmare, puteți utiliza calculatoarele și internetul,
puteți solicita ajutor și sfaturi de la animatori și
puteți beneficia de instruire.

Mai multe informații pe pagina
digitalhelp.brussels

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

Luigi ne nu știa cum să utilizeze
mijloacele informatice...

+32 (0)2 430 60 60

Coordonarea incluziunii digitale pentru
regiunea Bruxelles-Capitală

www.citedesmetiers.brussels

Contact

Avenue de l’Astronomie, 14
1210 Saint-Josse-ten-Noode

inclusion@cirb.brussels

Găsiți toți jucătorii din incluziunea digitală
pe www.caban.be

Acum știe!

ER : CIRB – Nicolas Locoge – Avenue des Arts, 21 – 1000 Bruxelles. Nu aruncați pe drum public.

Cité des Métiers

Descoperiți spațiile publice digitale
din apropierea dvs.

Mai multe informații pe pagina digitalhelp.brussels

Aveţi nevoie să vă conectaţi la internet? Aveţi nevoie să vă scrieţi
CV-ul sau aveţi nevoie de ajutor pentru căutarea unui loc de
muncă? Nu vă simţiţi confortabil cu apelurile video sau aplicaţiile
bancare?
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Biblioteca din l’Espace Delvaux
www.biblioludowb.be
Rue Gratès, 3
1170 Watermael-Boitsfort

Vreţi doar să învăţaţi cum să folosiţi un calculator și diversele
posibilităţi pe care acesta le oferă?

+32 (0)2 663 86 61

Nu mai așteptați! Mergeți la un SPD din apropiere!
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SPD comunal
www.watermael-boitsfort.be/fr/vivre-awatermael-boitsfort/loisirs/espacespublics-numeriques
Place Andrée PayFa-Fosséprez, 11
1170 Watermael-Boitsfort

Auderghem /
Oudergem

+32 (0)2 674 74 70

3
3
1

www.leparallele.be/epn
B

B

Rouge-Cloître/
Roodklooster

Wiener

Keym
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Maison des jeunes d’Auderghem (casa tineretului)

Chaussée de Wavre, 1979
1160 Auderghem
+32 (0)2 733 66 58
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Watermael-Boitsfort /
Watermaal-Bosvoorde

LEGENDĂ
Primărie
T

Tramvai

B

Autobuz

Vă rugăm consultați orarul de funcționare a SPD
înainte de vizită.

SPD cu etichetă

Persoane în căutarea unui
loc de muncă

Pentru toate
categoriile de public

Ofertă de instruire

Tineri

Accesibil persoanelor cu
mobilitate redusă

Vârstnici

Accesibil pentru persoanele
cu deficiențe de vedere

