
الخدمات
ضواحيها و  نتوربن  أ

الطوارئ أرقام 

الملجأ خارج  الحياة 

Life Beyond the Shelter

االتحاد من  ممول  مشروع  هو 

منظمات خمس  وتنفذه  األوروبي 

يا ن لما وأ بلجيكا  من  ربحية  غير 

هذا يهدف    . ا ي ن ا وإسب ا  ي ل يطا وإ

االندماج تعزيز  إىل  المشروع 

لدول ا ا  ي رعا ل األجل  طويل  اإليجابي 

في للخطر  لمعرضين  ا لثة  ثا ل ا

خالل من  المضيفة  لمجتمعات  ا

كز مرا من  االنتقال  ناء  ث أ لدعم  ا

تي لذا ا االستقالل  إىل  االستقبال 

.

االطفاء و  االسعاف 

100

الشرطة نجدة 
101  of  1 12

االنتحار من  لوقاية  ا مركز 
1813

العنف عن  االبالغ 
1712

Asmodee (CAW) - Payoke vzw
Leguit 4, 2000 Antwerpen
+32 3 201 16 90
admin@payoke.be
asmodee@cawantwerpen.be

WWW.LIBES.ORG WWW.LIBES.ORG
 

بتمويل مشترك من قبل صندوق اللجوء و الهجرة و
االندماج التابع لالتحاد األوروبي 

http://payoke.be/
http://cawantwerpen.be/


المجتمع و  الصحة  االجتماعي  عامةالسكن  شؤون 

نتوربن ا االجانب  شؤون  كشك 

Maurice Dequeeckerple in 1 ,  
2100 Deurne

03/292.26.26
 

االجتماعية الخدمة 
Grote Markt 1 ,  2000 Antwerpen

03/221 . 13.33
 

نتوربن أ المحلية  الشرطة 

Noorder laan 500, 2030 Antwerpen
03/338.41 . 1 1

التوظيف خدمات 

لتنقل ا

المركزية القطار  محطة 
Koningin Astr idple in 27,  

2018 Antwerpen
 

DE LIJN (العام النقل  وسائل  )
www.del i jn .be
070 22 02 00

 
تاكسي

Antwerpen Taxicentrale
03/369.58.58

 

 
العامة الصحة 

Prakt i jkhuis  Korte Klaren
Korte Klarenstraat 9a,  

2000 Antwerpen
03/233.46.64

 
النفسية الصحة 

VAGGA Antwerpen
België le i  147a,  2018 Antwerpen

03/256.91 .20
 

المناوبين لعائلة  ا أطباء 
Lange Leemstraat 187,  2018 Antwerpen

0900 10 512
 

المجتمع

CAW ANTWERPEN
0800/13.500

 

االجتماعي لتأجير  ا مكتب 

نتوربن أ

Langstraat 102,  2140 Antwerpen
03/270.03.00

نتوربن أ السكني  الميناء 
Jan Denucéstraat 16,

2020 Antwerpen
O3/212.26.00

العمل لوساطة  لفلمانية  ا الخدمة   
المهني والتدريب  (VDAB)

Copernicuslaan 3,  
2018 Antwerpen

03/260.75. 1 1

االجتماعية الخدمة 
لتفعيل ا

Tuinbouwstraat 8,  
2018 Antwerpen

03/637.56.00
 

لتكامل ا و  االندماج 
Carnotstraat 1 10,  2060 Antwerpen

03/338.70.1 1

التدريب و  لتعليم  ا


