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احلياة يف املجمتع

كيف ميكنين أن أشارك يف
نشاطات امجلعيات ؟

ملعرفة املزيد عن العمل الطويع :
www.yaqua.org
www.volontariat.be

•
•

هناك منمظات من مجيع األنواع  :مهنية،
رياضية ،ثقافية ،اجمتاعية ،انسانية ،فلسفية،
بيئية ...يقوم بعضها بدورات تعلميية ونشاطات
ثقافية ،ابداعية ومواطنية .مما يحمس لألخشاص
من لك رشاحئ املجمتع والذين يعيشون يف
احلي نفسه باإللتقاء والتعارف والعيش املشرتك
بشلك أفضل .هناك مجعيات لملواطنني من
جنسيات خمتلفة ،مجعيات للصداقة ،مجعيات
ملساعدة األخشاص عىل اإلندماج يف املجمتع
واملشاركة يف احلياة الثقافية.

ملعرفة املزيد عن امجلعيات
املوجودة :
www.culture.be
www.educperm.cfwb.be
www.cbai.be
www.bruxellessocial.irisnet.be
باملركز اإلقليمي لإلندماج يف املجمتع
يف والونيا )انظر فصل » معلومات
 -استشارات «(.

•
•
•
•
•

ملعرفة امجلعيات املتخصصة
بالشباب :
www.servicejeunesse.cfwb.be

إن املسامهة يف نشاط هذه امجلعيات ،يتيح
لك لقاء أخشاص آخرين واملشاركة يف حياة
جممتعك احمليل أو يف مرشوع جممتيع.
ميكنك أيضًا أن تصبح عضوًا متطوعًا .العمل
التطويع ،يعين إعطاء بضعة ساعات من
وقتك مجلعية ما .املتطوع ال حيصل عىل راتب
أو عىل عقد معل.

كيف ميكنين املشاركة يف
احلياة الثقافية ؟
الكثري من النشاطات الفنية والثقافية  :اكلعروض
املرسحية ،احلفالت موسيقية ،واملعارضُ ،ت َّ
نظم
مضن العديد من البلديات مبا يف ذلك مضن الـ
 115مركز ثقايف املوزعني يف فيدرالية والونيا

إليك بعض األفاكر عن العمل
التطويع  :إرشاد أخشاص ذوي
احتياجات خاصة خالل القيام بنشاط ما،
املساعدة يف تنظمي حدث ثقايف ،إعطاء
دروس ،توزيع كتيبات ،مساعدة األطفال يف
واجباهتم املدرسية ،التسوق لصاحل املسنني،
املساعدة بعمل إداري...
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احلياة يف املجمتع

– بروكسل .معومًا تنرش دائرة الثقافة يف
بلديتك تقوميًا لربناجم نشاطات البلدية.
توفر لك املجالت املجانية واملذكرات
الثقافية يف الصحف الكربى
أيضًا الكثري من املعلومات .مكا قد
ٍ
مبعلومات
تزودك املراكز الثقافية
عن النشاطات اليت تقرتحها.
هناك أيضًا الكثري من املتاحف.
هناك يوم جماين لك هشر لزيارة
املتاحف يف فيدرالية والونيا – بروكسل.
بعض املتاحف جماين عىل مدار السنة.
إن كنت تأخذ مساعدة من الـ  CPASأو
من منمظات أخرى ،ميكنك اإلسمتتاع
)وفق مادة  (27من سعر خمفض لبطاقات
الدخول لملشاركة يف األحداث الثقافية.
ميكنك أيضًا استعارة أو استئجار الكتب
من املكتبات مكا ميكن استعارة االسطوانات
املوسيقية أو األفالم من املكتبات اإلعالمية.
www.bibliotheques.be
www.lamediatheque.be

•
•

إلجياد نشاط أو حدث ثقايف
بالقرب من مزنلك :
www.culture.be
ملعرفة املزيد ،استرش رابط
» ) « citoyensستوايان( عىل املوقع
اإللكرتوين للفيدرالية والونيا –
بروكسل www.cfwb.be :
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ماذا ميكنين فعله ألرفه عن نفيس،
ألسرتيخ ،ملامرسة الرياضة ؟

ميكن لملنمظات الرياضية املتواجدة بالقرب من
مزنلك إعالمك حول النشاطات اليت تقرتحها.
معظم البلديات تقدم يف موقعها
اإللكرتوين زاوية حتت امس
» ) « sports et loisirsسبور إي لوازير(
أو » ) « tourismeتوريزم(.

ما إن يحمس الطقس بذلك ،تنترش أسواق
األحياء ،جتارة املتاع املستعمل ،ومهرجانات
موسيقية يف أحناء بروكسل ووالونيا.
تزودك الصحف املجانية والتقاومي
يف الصحف الكربى باملعلومات
حوهلا .جتدون تقومي النشاطات
الرتفهيية عرب العنوان اإللكرتوين :
www.culture.be

ملعرفة املزيد  :مق بزيارة رابط
» ) « citoyensستوايان( عىل املوقع
اإللكرتوين للفيدرالية والونيا –
بروكسل  ) www.cfwb.be :زاوية
» ) « loisirsلوازير(« tourisme et sport » ،
)توريزم وسبور( ،واملوقع اإللكرتوين
لملفوضية املجمتع الفرنسية
)www.cocof.irisnet.be: (Cocof

من املمكن أيضًا ممارسة العديد من أنواع
الرياضة.
ملعرفة املزيد حول هذا املوضوع :
www.adeps.be
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