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 Verviersمعلومات مهمة لمدينة 

  087/352.121)نظام الطوارئ االجتماعية( فقط عبر الهاتف على الرقم  DUSتصل بـ  سكن طوارئتحتاج إلى 
 ال يمكن ضمان أي مدة في استعادة الكهرباء والغاز. الطاقات بخصوص  
 تتوفر مولدات لشحن الهواتف المحمولة أو أجهزة صغيرة: 

- Place du Marché)أمام مبنى البلدية )يوجد أيًضا مقعد متصل في الخلف ، 
- Place Saint Remacleأمام الكنيسة ، 
- Prés-Javais  عند التقاطع بين شارع :Rue Saint Anne  وشارعRue des Hospices 

 Pont aux lionsمركز المدينة :  -
- Ensival أمام مبنى البلدية : 

 تحتاج إلى رعاية أو دعم نفسي :
 تم إنشاء مراكز لتقديم رعاية طفيفة 

Ensival الرابعة مساًء ( : أمام مبنى البلدية )من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا ومن الواحدة ظهرا إلى 
Prés-Javais   عند التقاطع بين شارع :rue Raymond et rue Hombiet  من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية(

 عشر ظهرا ومن الواحدة ظهرا إلى الرابعة مساًء (

 )التواقيت الخاصة بالمركز( Thier Mère Dieuالمركز الطبي في 
أو 0474 39 44 54 -أيام في األسبوع  7 - مساءً  8صباًحا إلى  8من :  Psy-Infi vesdreبخلية  للدعم النفسي: اتصل

 087 22 16 45ا Benoit Dejongالسيد     verviersاتصل بخدمة الصحة العقلية لمدينة 

 1771اتصل على  -أيام في األسبوع  7 -مساًء  8بعد الساعة 
 : LA LIGUE DES FAMILLES يمكن استقبال األطفال ضحايا الكارثة من قبل• 

 12و  3مساًء لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5صباًحا حتى  10من الساعة  28/07إلى األربعاء  19/07من االثنين 

 Rue Ortmans-Hauzeur26 4800 Verviersعاًما في مدرسة مركز مدينة 
 وسائل الراحة :

 .Ensivalفي  Grand Placeو  Place du Marchéتم تركيب دوش متنقل في  

 مساًء)متوفر أغطية ومنتجات نظافة( 9ظهرا حتى الساعة  3يمكن استخدامه من الساعة  
 المراحيض المتنقلة متوفرة:

- Place du Marché 

- Grand Place   فيEnsival 
 (Hodimont) 44مركز التوزيع : في القسم  -
 (Prés-Javais)منطقة  la Papoterieمركز التوزيع :  -

 Paroissiale( صالة Ensivalمركز التوزيع : ) -
 يمكن لألشخاص المحتاجين البحث عن الطرود الغذائية و / أو المنتجات األساسية في األماكن التالية:• 

 Cabaret de l’Enclos, (Enclos des Récollets, 100) 

 (rue de Hodimont, 44) 44القسم    
Papoterie  (rue Hombiet الموجود مقابل, المبنىrue des Grandes Rames 22) 

  (rue Grand'Ville, 37-39 صالة  )Paroissiale  
  (Rue St remacle, 21)  صالةCarrefour 

 منتجات المواد األساسية و المالبس فقط:

 .(rue Ortmans Hauzeur, 26درسة المركز )م 
 A Thill Lorrain, Rue Thil Lorrain, 1-3/Rue du gymnase à Verviers 

  Athénée Verdi, Rue des Wallons 57 à Verviers  ًالتواقيت : من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء 

 افتتاح : من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً  
يتم نشر التواقيت في  -  rue du Collège, 94السابقة ) LEENSع في أيام معينة ، يمكن تناول الطعام في الموقع في مطاب

 الموقع(.
 Bar et، مدينتي الموحدة" ومطعم وبار االنسجام  ,Verviers يتم إحضار الوجبات أيًضا إلى األحياء المتضررة من خالل "

restau de l’Harmonie 
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 صندوق النكبات والتأمينات• 
ظهًرا  12صباًحا حتى  8:30من الساعة  Place du Marché، 9: مقابل مبنى البلدية ، البلديةإدارة تم تأمين مداومات في 

 (.087/325.284مساًء من االثنين إلى الجمعة ) 4ظهًرا حتى  2ومن 
 0497730689ou 0493 33 91 13. اتصل معنا :      Rue de Rome 17 CRVIسيتم أيًضا إنشاء مداومات بواسطة 

  القانونيةالمداومات 

من االثنين  Ortmans-Hauzeur 26لمساعدة ضحايا الكوارث على إكمال ملفات التأمين في مدرسة مركز المدينة، شارع  

 ظهًرا. 12صباًحا حتى الساعة  10إلى الجمعة من الساعة 
 عدم استقرار المباني بعد الفيضانات:• 

-travaux - 087/327.502إذا الحظ المالك وجود خطر عدم االستقرار ، يجب عليه االتصال بقسم األعمال )
ba@verviers.be) ،  : 112أو في حالة عدم االستقرار الفادح والخطير، يجب عليه االتصال بخدمات الطوارئ. 

 اإلتصال بالبلدية 

 sinistres.verviers@verviers.beالفيضانات أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى لألسئلة أو طلبات المعلومات العاجلة المتعلقة ب 
  مداومة اجتماعية 

Le CPAS DE VERVIERS ( على  4:30 -صباًحا  8:30الذي تعرض للفيضان  يستقبل المستفيدين في األوقات المعتادة )مساًء
 العناوين التالية:

 La Lainière :Rue de Heusy, 95 à 4800 Verviersإقامة 

 Hodimont :Rue des Fabriques, 66 à 4800 Verviersمركز 

 

 Setisوترجمتها من خدمة الترجمة  CRVIبمبادرة من 


