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المقابالت وجها لوجه  ، CINL في :COVID-19 محاربة وباء
 ولكن استمرارية الخدمة

 وإعطاء التعليمات التي تفرضها السلطات ، يتعين على Covid-19 كجزء من مكافحة وباء

CINL  ، تعليق حتى إشعار آخر جميع المحادثات وجها لوجه وهذا في جميع الفروع: نامور

 .ليبرامونت ، آرلون ، ماركي فامان وفيلسالم

وجًها لوجهوبالتالي تم إلغاء الخطوط الساخنة االجتماعية القانونية واالستشارات النفسية  . 

 ومع ذلك ، تظل خدمتنا متاحة عبر البريد اإللكتروني والهاتف
 أو حتى عبر الفيديو ،

 الخدمة االجتماعية القانونية

أو إذا كنت ترغب في التواصل مع مساعد اجتماعي أو محام بشأن وضعك االجتماعي أو اإلداري أو 
أو الهاتفالقانوني ، فيمكنك االتصال عن طريق البريد اإللكتروني  . 

 :بالنسبة لفرع نامور

• Nathalie JETTEUR: servicesocial3@cinl.be  /  هاتف: 0492 18 30 93 )الثالثاء والخميس من

مساءً  4:30مساًء إلى  1:00مساًء ومن  12:30صباًحا حتى  8:30 ( 

• Quentin VAUCHEL: servicesocial2@cinl.be  /  هاتف: 0492 14 05 67 )كل يوم من األسبوع

مساءً  4:30مساًء إلى  1:00مساًء ومن  12:30صباًحا إلى  8:30من  ( 

• Nelly MUNEZERO: servicejuridique1@cinl.be  / 94 30 18 0492 :األسبوع  من يوم كل :) هاتف

مساءً  4:30مساًء إلى  1:00مساًء ومن  12:30صباًحا إلى  8:30من الساعة  ( 

 :Mona KRINGS منى كرينجز ، مرجعية عاملة اجتماعية )ليست على الخط األمامي) •

servicesocial1@cinl.be / مساءً  12:30صباًحا إلى  8:30)االثنين والثالثاء من  92 30 18 0492: هاتف

مساءً  4:30مساًء إلى  1:00ومن  ( 
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 :بالنسبة لفرع ليبرامونت

هاتف: 0497 51 72 95 )أيام  /  servicesocial4@cinl.be :مانون كوالرد )ليس على الخط األمامي) •

مساءً  4:30ظهًرا حتى  1مساًء ومن الساعة  12:30صباًحا حتى  8:30اإلثنين والجمعة من الساعة  ( 

هاتف: 0492 14 05 68 )األربعاء والجمعة من servicesocial5@cinl.be  /  8:30 :ألكسندرا تابارت •

 12:30صباًحا حتى  8:30مساًء والخميس من  4:30مساًء إلى  1ن مساًء وم 12:30صباًحا إلى 

 )مساءً 

 :Arlon بالنسبة لهوائي

هاتف: 0497 51 72 95 )أيام اإلثنين والجمعة من الساعة  /  servicesocial4@cinl.be :مانون كوالرد •

مساءً  4:30ظهًرا حتى  1ومن الساعة مساًء  12:30صباًحا حتى  8:30  

 :Marche-en-Famenne بالنسبة لهوائي

هاتف: 0492 18 30 94 )األسبوع من الساعة servicejuridique1@cinl.be  /  8:30 :نيللي مونيزيرو •

مساءً  4:30مساًء إلى  1:00ومن  مساءً  12:30صباًحا إلى  ) 

 :Vielsalm بالنسبة لهوائي

• Quentin VAUCHEL: servicesocial2@cinl.be  /  هاتف: 0492 14 05 67 )كل يوم من األسبوع من

مساءً  4:30مساًء إلى  1:00مساًء ومن  12:30صباًحا إلى  8:30 ( 

النفسيةالخدمة   

يمكن الوصول إلى األطباء النفسيين الثالثة في الخدمة عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف خالل 
 :ساعات عملهم

هاتف: 0479 08 48 16 )أيام اإلثنين  /  ethnopsy1@cinl.be :فريدريك ديشمايكر )آرلون و ليبرامونت) •

مساءً  1:30مساًء إلى  1مساًء ومن  12:30صباًحا إلى  8:30من الساعة  والثالثاء ( 

• Sandrine MEUNIER (Marche-en-Famenne and Libramont): ethnospy2@cinl.be  /  :هاتف

0479 71 36 67 (  12:30صباًحا إلى  8:30 مارس من 26مارس والخميس  31كل يوم إثنين ، الثالثاء 

مساءً  4:30مساًء إلى  1مساًء ومن  ( 

• Bénédicte GUEBS (Vielsalm and Libramont): ethnopsy3@cinl.be  /  80 16 0491 :هاتف

39 ( مساًء إلى  1 مساًء ومن 12:30صباًحا إلى  8:30مارس ، من  24كل خميس وجمعة ويوم الثالثاء 

 )مساءً  4:30

 .نحن ندرس حاليا إمكانية إجراء مشاورات عن طريق الفيديو

 .احذر. وابقوا متحدين مع بعضهم البعض

Avec le soutien de  
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