
 
 

ّ
 
ّصجرّالحاءّوالسالن  حي

، تحت سقف واحد دون القدرة عىل الحركة ليس باألمر السهل طوال اليوم وألسابيع إن العيش مًعا

ي أو رّبما ث؟ يتبادل الحد تشعرين بالحاجة ل عىل اإلطالق. هل
ا ، بعض ف 

ً
أنت  الحاالت األكثر تطرف

االتصال والخدمات المتاحة خالل أزمة  نقاطحماية نفسك؟ لقد أدرجنا لك سلسلة من ل بحاجة

وس   الكورونا. فثر

• Mères Solo -Groupe de Mères Veilleuses  صة  مجموعة غثر مختلطة مخّص هي

ي بلجيكا 
عىل لألمهات العازبات و تمكينهّن حرية التعبثر  ثر إىل توفنسىع لألمهات العازبات ف 

 االجتماعية.   واألحكام المحّرمات خوف منبه دون ال نشعر يما التفّوه ب

 

ّمعّ • ي  ائعةالر نا تزميل ،رحاب  ت: أطلق"رحاببةّ"درّ المالتدريبّالجماعي
  ةبمدرّ تعمل  الت 

نت خالل الحAWSA-Be باإلضافة إىل عملها بجمعيتنا   جر الصحي ، تدريًبا جماعًيا عثر اإلنث 

ة الغريبة بأقل صعوبة  الحيويةللحفاظ عىل  ا نصائح تعطي من خالله ي هذه الفث 
والعيش ف 

 .  Rihab Coach -Coaching collectif de chez soiممكنة. 

 

ّمولينبيك • ي
 
ال مباشر مع المشاركير  من أجل  : المدربون والميرسون عىل اتصبيتّالنساءّف

ا لمواصلة التعلم واالستمتاع. كما و ، إىل الجهات المعنيةالطلبات وتوجيه  الدعم المعنوي ،
ً
أيض

الملفات عثر الهاتف. للحصول عىل أي  تتبعكذا و  بقدر المستطاع ة االجتماعي ةداوممالتمر تس
   578 0484/213هاتف : ال- معلومات أو مساعدة: 

           - WhatsApp 0486 61 80 82 
            : ي

ون  يد اإللكث   maisonfemmes.coord@move.brusselsالثر
 

ونية بعنوان "المرأة   نشطو مجموعات المناقشة: يقدم م • التعليم المستمر ورشة عمل إلكث 

ي  الجديد.  الظرفهذا  خاللبالوحدة  دم الشعور لعرصة للجميع وهي ف". والحجر الصحي 
تعت 

هنلنساء واألمهاتكل من ا  المناقشة هذه اتمجموع
ّ
وط: هاتف ذكي أو ، مهما كان سن . الرسر

 . هنا  نقر ا المعلومات للمزيد منكمبيوتر وتطبيق الواتساب. 

 

• Vie Féminine تبق  الجمعية أينما كانت عىل اتصال مع النساء من خالل العديد من : 

 /02 227.13.00لالتصال عثر الهاتف: المبادرات والقنوات. 

secretary-national@viefeminine 

 

• Burn out parentalّّللذهالّاإلرهاقأّو ي
 إىل المنتمونماء النفس يستمع إليك عل: والدينن 

 /https://www.burnoutparental.com : أو عىل 33 43 41 0471: تاىلي قم ال الر ثر ع فريق ال

 

 يمكنك االتصال اجرات مهنساء ال لمزيد عن حقوقا: لمعرفة حقوقّالنساءّالمهاجرات •

ي تظل مفتوحة عثر الهاتف من الساعة  asbl-CIRÉ مة مداو ب
 2:301 صباًحا حت   9، والت 

ي عىل  02.629.77.23
ون  يد اإللكث   . cire@cire.beأو عثر الثر



 
 

 

• kSchaerbeeّّ: ي
ة فف  من أجل مساعدة الفئات   تناضل، ال تزال المساعدة االجتماعية الوباء ث 

. ولهذه الغاية ، أطلقت البلدية رقم هاتف متاح لجميع سكان 
ً
  المنطقة األكثر ضعفا

  11 75 02/244 ير  لو معز ال

 

• Molenbeek  : نت "بلدية القامت  Solidarité 1080بإنشاء منصة عىل اإلنث 

Solidariteit " ي تساعد  بطللر
ي المساعدة وجمعيات مولينبيك الت 

بير  المواطنير  الراغبير  ف 

ا. يمكن الوصول إليها عىل الرقم
ً
  44 74 600 02     : الفئات األكثر ضعف

 

• FLCPF –Fédération Laïque de Centres de Planning Familial /ّّاتحادّمراكّز

ي حير  تّم :  تنظيمّاألرسة
، غثر العاجلةإلغاء جميع االستشارات الطبية والنفسية والقانونية   ف 

تواصل مراكز تنظيم األشة االستجابة لطلبات اإلنهاء الطوعي للحمل امتثاال للتوصيات  واصل ي

 الصحية المفروضة حاليا عىل مؤسسات الرعاية الصحية. 

 

ي العنفّاألرسي •
ي أ حالة العنف : ف  ي  ،األشيو الزوجر

متاح 030 30 0800  فإن الرقم المجان 

نت   5مساًء إىل  4يومي الثالثاء والخميس ، من الساعة للجميع. يتم إعداد محادثة عثر اإلنث 

   / https://www.ecouteviolencesconjugales.be الرابط:  عىل مساءً 

 

طة عىل خدماتّاإلنقاذ • ي حالة الخطر ، اتصل بالرسر
أو خدمات الطوارئ عىل  101الرقم : ف 

 .112الرقم 

 

ي األسبوع ، من  7،  103عن طريق االتصال بـ  "Ecoute-Enfants: خدمة "لألطفال •
أيام ف 

ي التحدث  صباًحا حت  منتصف الليل 10الساعة 
، تستهدف األطفال والشباب الذين يرغبون ف 

ا 
ً
للبالغير  الذين نفس الظروف ت تح واالستماع إليهم بشكل مجهول. ولكن الخط متاح أيض

ي من صعوبات. 
ي طرح أسئلة حول طفل يعان 

 يرغبون ف 

 

• eB-AWSA  :ددوبالطبع ي االتصال بنا عثر  ي، ال تث 
ي أو عثر   كيسبو الفف 

ون  يد اإللكث  إذا  الثر

ي التواصل والمناقشة والتبادل. نحن هنا. 
 كانت لديك أسئلة أو احتياجات أو مجرد الرغبة ف 

 

 الكور سنم لألخوة النع
ّ
 ! وناوية ضد

 


