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 ویرویئیرشہر  کے لئے اہم معلومات

کی ضرورت ہے ،  ڈاس )ایمرجنسی سوشل سروس( سےصرف ٹیلیفون کے  ایمرجنسی میں رہنے کی جگہآپ کو • 

 پر رابطہ کریں۔ 087352121ذریعہ فون نمبر 
 کے بارے میں: بجلی اور گیس کی بحالی کے لئے کسی مدت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ توانائی 
 موبائل فون یا چھوٹے آالت چارج کرنے کیلئے جنریٹر دستیاب ہیں: 
 پالس دی مارشے ، ٹاؤن ہال کے سامنے )پیچھے ایک چارجر بینچ بھی ہے( -
 پالس سینٹ ریمکل ، چرچ کے سامنے -
 سینٹ آن اور گلی دے ہاسپیسزکے چوراہے پر جاویز:  گلی -پرے  -
 شہرکے سنٹرمیں: پونٹ او لیون -
 انزیوال: ٹاؤن ہال کے سامنے -

 طبی امداد یا نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے: وآپ ک• 
 معمولی طبی امداد فراہم کرنے کے لئے مراکز قائم کیے گئے ہیں 

 بجے تک( 4بجے سے  1اور دوپہر  بجے تک 12بجے سے  9انزیوال: ٹاؤن ہال کے سامنے )صبح  -
 1بجے تک اور دوپہر  12بجے سے  9جاویز:  گلی سینٹ آن اور گلی دے ہاسپیسزکے چوراہے پر )صبح  -پرے  -

 بجے تک( 4بجے سے 
 تیئر میر دیو میڈیکل سینٹر )اس مرکز کے اوقات کار(

بجے تک  8بجے سے شام  8صبح  دن 7ہفتے کے  ویسڈر سے یانف -سائکالوجسٹ سیکشن  نفسیاتی مدد کے لئے:
 ۔ 087221645یا ویرویئیر مینٹل ہیلتھ سروس سے رابطہ کریں۔ مسٹر بنوا ڈییونگ  رابطہ کریں پر 0474394454

 پر کال کریں۔ 1771 -دن  7ہفتے کے  -بجے کے بعد  8رات 
 متاثرہ بچوں کی دیکھ بال فیملی لیگ کے ذریعہ ممکن ھے :

سال کی عمرکے متاثرہ بچوں  12سے  3بجے تک  5بجے سے شام  10تک صبح جوالئی  28سے بدھ جوالئی  19پیر 
 ویرویئیر میں 4800،  26کے لئے  ویرویئیر سنٹر اسکول ، رو اورتمانز ہاؤزر 

 :سہولیات
 موبائل شاورز پالس دی مارشے اور گرانڈ پالس ، اینزیوال میں لگائے گئے ہیں۔ 
 تک رسائی )تولیوں اور حفظان صحت کی مصنوعات کی فراہمی( بجے 9:00بجے سے رات  3:00سہ پہر  

 موبائل ٹوائلٹ دستیاب ہیں
 پالس دی مارشے

 گرانڈ پالس ، اینزیوال
 )ہوڈیمونٹ( میں 44ڈسٹری بیوشن سینٹر: اسپیس  -
 جاویز کا عالقہ( میں -ڈسٹری بیوشن سینٹر: ال پاپوٹری )پرے  -
 اینزیوال(ڈسٹری بیوشن سینٹر: پارواسییال ہال ) -

ضرورت مند لوگ کھانے کے پیکیٹ اور / یا بنیادی ضرورت کی چیزیں وصول کرنے کے لیے درج ذیل جگہوں پر جا • 
 سکتے ہیں:

 (100کبریٹ دی الینکلوس ، )انکلوس دے ریکولٹس ،  

 (44)رو دی ہوڈیمونٹ ،  44اسپیس 

 عمارت( کے سامنے والی  22ال پاپوٹری )رو ہومبیٹ ، رو ڈی گرانڈ ریمز 

 (39-37پارواسییال ہال )رو گرانڈ ویل ، 
 (21کیریفور ہال )رو سینٹ ریماکل  

 صرف بنیادی ضروریات اور کپڑے کی مصنوعات:

 (26سینٹر اسکول )رو اورتمانز ہاؤزر ،  
 / ویرویئیر میں رو جمناز 1/3تھل لورین میں ، رو تھل لورین ،  

 بجے تک 5بجے سے شام  10یں ، اوقات کار: صبح میر ئی، ویرو 57ے وردی، رو دی والوں نیآت  

 بجے تک 5بجے سے شام  10کھلنے کے اوقات: صبح  

ٹائم ٹیبل  -  94ایل ای ای این ایس پرنٹنگ ہاؤس پر کھانا کھایا جاسکتا ہے ) رو دی کالج مخصوص دنوں میں ، سابقہ 
 موقع پرآویزاں ہے(۔
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 بار اور ریستوراں کھانا متاثرہ عالقوں میں بھی التا ہے"ویرویئیر ، میرا متحدہ شہر" اور ہارمونی 
 ڈیزاسٹر فنڈ اور بیمے:

پرپیر سے جمعہ  9میں کال پر خدمات فراہم کی جاتی ہیں: ٹاؤن ہال کے سامنے ، پالس دی مارشے میونسپل انتظامیہ 

 (۔087325284بجے تک ،  ) 4بجے سے شام  2بجے تک اور دوپہر  12سے دوپہر  8:30صبح 
 CRVI  یا  0497730689. ہم سے رابطہ کریں: 17کی طرف سے بھی ہاٹ الئنز شروع کی جائینگی ، رو دی روم

0493339113 

 قانونی مشورے 

بجے تک انشورنس کی  12 دنبجے سے  10پر پیر سے جمعہ صبح  26متاثرین کو سنٹر اسکول ، رو اورتمانز ہاؤزر
 فائلوں کو مکمل کرنے میں مدد کرنے کے لئے ۔

 سیالب کے باعث عمارتوں کا عدم استحکام:• 
سے فون نمبر  اگر کوئی مالک اپنی عمارت میں عدم استحکام کا خطرہ دیکھتا ہے تو ، الزمی ہے کہ محکمہ ورکس

خطرناک عدم استحکام کی رابطہ کریں ، یا ، کے ذریعے  ba@verviers.be-travauxیا ای میل  087327502

 پر رابطہ کرنا چاہئے۔ 112صورت میں ، اسے ہنگامی خدمات سے 
 بلدیہ کے ساتھ رابطے•  

 پر ای میل بھیجیں۔ sinistres.verviers@verviers.beسیالب سے متعلق فوری معلومات یا سواالت کے لئے  
 سماجی خدمات 

( تک بجے 4:30بجے تا شام  8:30ان سے حسب معمول اوقات )صبح ویرویئیر سی پی اے ایس سیالب کی زد میں آگیا ہے ، 
 درج ذیل پتے پر رابطہ ہوسکتا ہے۔

 ویرویئیر 4800، 95رہائش ال لینیئر: رو دی ہاوسی  -

 ویرویئیر  4800، 66 فابریکہوڈیمونٹ برانچ: رو دی  -

 

 نے ترجمہ کیا سسی آر وی ای نے شائع کیا اورسیتی

mailto:travaux-ba@verviers.be

