
EUPEN‘DE  
YAŞANAN DOĞA FE-
LAKETI 
HAKKINDA BILGI 

معلومات عن 
الكارثة الطبيعية 

بأوبن ي

ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI 

İnsanlar için tehlike -     112
Acil durum, ama tehlikede olan kimse yok - 1722

Afet Fonu aracılığıyla tazminat hakkında bilgi (Fransızca, Hollandaca, İngilizce) -  1771
Toplu Taşıma-  1771

Pompalama talebi - www.1722.be veya 1722

أرقام هاتفية هامة 

في حالة وجود أشخاص في خطر – 112 
حالة طارئة ولكن ال يوجد أشخاص في خطر –  1722 

معلومات عن التعويضات من خالل صندوق الكوارث )بالفرنسية واإلنجليزية والفلمنية( - 1771 
النقل العام - 1771 

استفسارات حول أعمال الضخ على الموقع  - www.1722.be  أوعلى الرقم  1722لق إطبعض في 
مواء تحكم نصوصا

EK BİLGİLER 

Enformasyon ofisi ve umumi tuvalet 
Scheiblerplatz (Schilsweg) üzerinde bulunmaktadır 
Konaklama arayanlar için yardım, diğer sorular için bilgi, 
mobil ekiplerle irtibata geçebilmek için standı dır.  
ZFP, Monschauer Straße 61 yatılı okulunda acil konaklama. 
Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı? 
BTZ ile iletişime geçin - 087/ 14 01 80 
Konuşacak birine mi ihtiyacınız var mı? 
Telefon yardımı herhangi bir zamanda açık - 108. 
Yasal danışmaya ihtiyacınız var mı? 
Eupen Barosu, Adalet Bakanlığı ile birlikte sel mağdurları için yasal bir danışma saati düzenliyor. 
Sel ile ilgili yasal danışmaya ihtiyaç duyan kişiler her iş günü 16.00 – 18.00, 
cumartesi günleri ise saat 10.00 – 12.00 arasında 31.07.2021‘e kadar telefon görüşmesi  yapabilir.  
Bir avukata şu numaralardan ulaşabilirsiniz: 0492 19 21 71 ve 0492 19 21 72. 
23 Temmuz Cuma günü ilk kişisel danışma saati saat 14.00 – 16.00 arasında gerçekleşecek. 
Bu danışma saati, iki avukatla birlikte Adliye Binasında Rathausplatz 4’te gerçekleşecek.  
Bu danışma saatleri önümüzdeki haftalarda pazartesi 
ve cuma günleri saat 14.00 – 16.00 arasında sunulacaktır. 

هناك مكتب استعالمات ومرحاض عام في ساحة شايبلر Scheiblerplatz )شيلسفيغ(. 
تقدم مساعدة لمن يبحثون عن سكن كما يوجد كشك المعلومات ألسئلة أخرى. 

هناك إمكانية التواصل مع فريق التدخل. 
 .Monschauer Straße 61 الداخلية في شارع مونشاوا ZFP هناك سكن طوارئ في مدرسة

هل تحتاج إلى دعم نفسي؟ 
المرجو االتصال بالمركز BTZ على الرقم 087/140180 

هل تحتاج إلى التحدث مع شخص؟ 
المساعدة الهاتفية متاحة في أي وقت - 108. 

تنظم نقابة المحامين في مدينة أوبن مع دار العدل استشارة قانونية لضحايا 
الفيضانات. 

يمكن لألشخاص الذين يحتاجون إلى استشارة قانونية بشأن الفيضان المشاركة في 
استشارة هاتفية كل يوم عمل من الساعة 4:00 مساًء وحتى الساعة 6:00 مساًء ، وفي 
أيام السبت من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهًرا حتى 31 يوليو 2021. 

يمكنك االتصال بمحام على كل من األرقام التالية: 0492192171 و 0492192172 . 
يوم الجمعة 23 يوليو، ستجرى االستشارة المباشرة األولى من الساعة 2:00 بعد الزوال 

حتى الساعة 4:00 مساًء. ستتم هذه المشاورات مع اثنين من المحامين في قاعة 
المحكمة، غاطهاوس بالتس Rathausplatz 4. وسيتم تقديم هذه االستشارات في األسابيع 
القادمة يومي االثنين والجمعة من الساعة 2:00 بعد الزوال حتى الساعة 4:00 مساًء.

معلومة اضافية 



Doğal afet Bilgi hattı Eupen Şehri - 087/ 59 58 31 
(25.07.2021’e kadar saat 10:00 - 16:00 arası )  
Cevapları bulmanıza yardımcı oluruz. 

الخط الساخن لطلب معلومات حول الكارثة الطبيعية  بمدينة أوبن - 087/595831  
)إلى غاية 25 يوليو 2021 من 9:00 صباحًا إلى 4:00 مساًء(

سنساعدك على إيجاد أجوبة. 

GENEL BİLGİLER 
معلومات عامة هل تحتاج إلى مالبس ومنتجات صحية وأطعمة وما إلى ذلك؟

هل تحتاج إلى مساعدة في تنظيف شقة أو مواد أو أثاث؟ 

Eupen ÖSHZ ile iletişime geçin  087/ 63 89 50 
(Pzt - Per: 08:30 - 17:00 
Cum.: 08:30 - 16:00 
24 + 25 Temmuz: 10:00 - 16:00) 
Veya www.oshz-eupen.be’deki formu doldurun.  

TOPLAMAK, EV BULMAK, MALZEME VEYA MOBILYA
 BULMAK IÇIN YARDIMA IHTIYACINIZ VAR MI? 

 Kızıl Haç (Rotes Kreuz) Limburger Weg 2 ile iletişime geçin 
(eski ZAWM binasının arkasında,  
Pzt - Cum: 11:00 - 18:00 
Cmt + Paz: 09:00 - 19:00) 
Lütfen hedefli bir çağırının dışında Kızıl Haç‘a bağış getirmeyin. 

KIYAFETE, HIJYEN ÜRÜNLERINE, 
YIYECEKLERE VB. İHTİYACINIZ VAR MI? 

المرجو االتصال بالمكتب العمومي للمساعدة االجتماعية في أوبن على الرقم 087/638950 
)من اإلثنين إلى الخميس: من 8:30 صباحًا إلى 5:00 مساًء 

الجمعة: من 8:30 صباحًا إلى 4:00 مساًء 
24 + 25 يوليوز: من 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساًء(
 .ww.oshz-eupen.be أو امأل النموذج على الموقع

المرجو االتصال بالصليب األحمر، ليمبرغر فيغ 2 خلف مبنى ZAWM السابق. 
من اإلثنين إلى الجمعة: 11:00 صباحًا - 6:00 مساًء 

السبت + األحد: 9:00 صباحًا - 7:00 مساًء( 
يرجى عدم إحضار أي تبرعات إلى الصليب األحمر إال في حالة تلقي نداء محدد. 

Uzun süreli konaklama yeriniz var mı? Aynı şekilde bağış yapmak istediğiniz 
eşyalar var mı? 
Lütfen www.oshz-eupen.be‘ye kaydolun  
Gerekirse, sizinle iletişime geçeceğiz ve sizi etkilenenlerle birlikte iletişime geçireceğiz.

هل تحتاج إلى مالبس ومنتجات صحية وأطعمة وما إلى ذلك؟
YARDIM ETMEK ISTER MISINIZ? 

هل لديك سكن متاح لمدة طويلة؟ هل لديك تبرعات عينية؟ 
ww.oshz-eupen.be المرجو التسجيل في الموقع

إذا لزم األمر، سوف نتصل بك و نضعك على اتصال مع المتضررين. 

Sigortanızın zararlarının fotoğraflarını çekin. 
En kısa sürede sigorta şirketinize başvurun. 

SİGORTA İÇİN TAVSİYELER 
نصائح بخصوص التأمين 

التقط صورًا لألضرار التي لحقت بممتلكاتك  واحتفظ بها من أجل شركة التأمين 
الخاصة بك. 

اتصل بشركة التأمين الخاصة بك في أقرب وقت ممكن. 


