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Брюссель, 24.03.2022
Шановні батьки,
Служба зі справ дітей міста Брюсселя бажає підтримати вас і вашу дитину у важкі часи, які ви переживаєте сьогодні.
Добробут дітей є пріоритетом для міста Брюссель. Ситуація, в якій ви наразі опинились, надзвичайно жорстка й
несправедлива. Ми сподіваємося, що зможемо допомогти вам і вашій дитині трохи перепочити й забезпечити, щоб
ваша дитина продовжувала рости й розвиватися в безпеці, як і мають усі діти такого віку...
Якщо ви проживаєте на території міста Брюссель і шукаєте місце для догляду за вашою дитиною від 2,5 місяців до
3 років протягом дня, з понеділка по п'ятницю, центри прихистку міста Брюссель, безумовно, зможуть вам
допомогти.
Незалежно від того, чи вам потрібно залишити дитину на одну чи кілька годин, або ви потребуєте постійного
відвідування, Служба зі справ дітей допоможе вам знайти рішення.
Контакти Служби зі справ дітей:
Телефоном, з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 12:00 за безплатним номером 0800.17.071 (з бельгійського
номера телефону)
На місці за адресою Place Sainte-Catherine 17-18, 1000 Брюссель, щопонеділка з 9:00 до 12:30 і щосереди
з 13:00 до 16:30
Попереднє призначення зустрічі за телефоном 0800.17.071
Електронна пошта petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Всю інформацію про центри прихистку Брюсселя можна знайти за посиланням https://creches.brussels.be/
Крім того, на території міста та в інших муніципалітетах також є інші зареєстровані центри прихистку. Ви також
можете знайти інформацію на сайті https://my.one.be/fr та https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang
Ми залишаємося в Вашому розпорядженні, якщо у Вас виникнуть будь-які запитання.
З повагою,
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