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الطوارئ أرقام 

245 245 070مركز محاربة التسمم

Awel (رقم هاتف خاص بالقاصرين 
والشباب) 

102

90 34 332 09مركز عالج جروح الحروق 

44 43 34 070توقيف البطاقة البنكية

Child Focus 000 116منظمة

20 10 15 078خط المخدرات

2123 2123 00800توقيف الوثائق

065 65 0800رائحة الغاز

دائرة التبليغ باالستغالل، عنف 
وتعنيف األطفال

1712

106خط االستقبال 

70 15 15 078مركز الثقة لتعنيف المسنين

79 970 0800مركز الثقة لتعنيف األطفال

1813خط االنتحار

الطوارئ أرقام 

Dit is de Arabischse vertaling van de brochure 

‘Welkom in Gent - informatie voor niet-Belgen’. 

Verspreid ze altijd samen met de originele Nederlandse tekst.”



النقابات العمالية دائرة تسجيل الشركات

هل أنت مستثمر  أو تريد تشكيل شركة؟ تستطيع 
حينها الذهاب إلى دائرة تسجيل الشركات لمساعدتك 

في تسوية شؤون إدارية مختلفة: طلب بطاقة 
مهنية، التسجيل في بوابة الشركات االستثمارية، ... 

يمكنك أيضا متابعة دورات مهنية، الحصول على 
مساعدة في ملف طلب ميزانية حكومية، ... هناك 8

دوائر تسجيل الشركات معترف بها.

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.economie.fgov.be > تبحث في ’دوائر تسجيل 

(ondernemingsloketten) ’الشركات

OOG

كمستثمر تحصل لدى OOG (دائرة دعم المستثمرين 
في خنت) على أجوبة لكل استفساراتك المتعلقة 

بشركتك: تشكيل شركة، إيجاد موقع جيد، إيجاد اليد 
العاملة المناسبة، ...

للمزيد من المعلومات والتواصل
‘OOG’ تبحث في  < www.stad.gent

يمكنك إذا أردت أن تشترك في نقابة عمالية. تنوب 
النقابات العمالية عن العمال في المفاوضات مع 

أرباب العمل حول نوعية العمل والراتب، كما تدافع 
عن حقوقهم في حال هناك نزاعات، تدفع 

تعويضات البطالة والتفعيل المهني (بالنسبة 
للخريجين الجدد)، ... النقابات العمالية المعروفة 

.ABVVو ACV ،ACLVB هي

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.vlaanderen.be > تبحث في ’النقابات العمالية’ 

 (vakbonden)

VDAB (المكتب الفالماني 
للوساطة المهنية ودورات 

التكوين)

تحصل لدى VDAB على مساعدة في إيجاد عمل. 
كما يقوم المكتب بالوساطة بين اليد العاملة 

وأرباب العمل. 

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.vdab.be
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العمل

مكتب الهجرة االقتصادية

تطلب رخصة العمل لدى مكتب الهجرة االقتصادية، 
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030

Brussel. هل تحتاج فقط إلى معلومات أو وثائق، 
Koningin :يمكنك حينها في خنت الذهاب إلى

.Maria Hendrikaplein 70 bus 60, 9000 Gent

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.werk.be/online-diensten/werknemers-

buitenlandse-nationaliteit

االنتخابات

يحق لغير البلجيكيين أن يشاركوا أيضا في بعض 
االنتخابات:

-  بإمكان المواطنين غير البلجيكيين والحاملين 
لجنسية بلد ضمن االتحاد األوروبي التصويت 

في االنتخابات األوروبية وانتخابات مجلس 
البلدية

-  بإمكان المواطنين غير البلجيكيين والحاملين 
لجنسية بلد خارج االتحاد األوروبي التصويت 

في انتخابات مجلس البلدية.

إذا كنت تريد أن تتمتع بحق التصويت فعليك أن 
تطلب ذلك مسبقا. حالما تحصل على حق 

التصويت تصبح ملزما به إذ أن التصويت في 
بلجيكا إجباري.

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.stad.gent/burgerzaken/verkiezingen/

 .stemmen-bij-verkiezingen

أو اذهب إلى مكتب االنتخابات.
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الحاجة إلى مساعدة غير 
مستعجلة من الشرطة

المركز العام للشرطة بخنت
يمكنك االتصال في أي وقت بالمركز العام للشرطة.

للمزيد من المعلومات والتواصل
Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent

09 266 61 11

www.lokalepolitie.be/5415

الشرطة في حيك
هل تريد أن تعرف من هو الشرطي المسؤول عن 

حيك؟ أو تريد االتصال بالشرطي المسؤول عن حيك؟
www.lokalepolitie.be/5415/contact/je-wijk

مكاتب الشرطة
يوجد 11 مكتب شرطة في خنت. تقدم هذه 
المكاتب الرعاية األساسية للشرطة في الحي.

للمزيد من المعلومات والتواصل
Gent Centrum09 266 61 30

Gentbrugge09 266 63 30

Ledeberg09 266 63 50

Gent West09 266 61 50

Drongen09 266 61 90

Nieuw Gent09 266 63 60

Sint-Denijs-Westrem09 266 63 60

Zwijnaarde09 266 63 60

Sint-Amandsberg09 266 63 00

Oostakker en Kanaaldorpen09 266 63 20

Wondelgem09 266 64 00

www.lokalepolitie.be/5415/contact/

commissariaten
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السالمة

مساعدة مستعجلة
استعمال تطبيق على الهاتف

هل قمت بتنزيل تطبيق 112 على هاتفك الذكي؟ 
يمكنك حينها استعمال هذا التطبيق لالتصال 

بخدمات اإلسعاف.

االتصال
إذا كنت تحتاج مساعدة مستعجلة، يمكنك االتصال 

باألرقام التالية:

• الشرطة: 101
• المطافئ: 112
• اإلسعاف: 112

مراكز الخدمات المحلية

OCMW

يمكنك، إذا تقدمت في السن، اللجوء إلى 
مركز الخدمة المحلية بالمنطقة التي تسكن 

فيها للمشاركة في أنشطة متنوعة 
واالسترخاء والتوجيه.

للمزيد من المعلومات والتواصل
09 266 99 13

www.ocmwgent.be/ocmwinuwbuurt.html

مكاتب الرعاية االجتماعية

يسعى OCMW (المركز العمومي للرعاية 
االجتماعية) إلى ضمان راحة اجتماعية لكل 

مواطن. يمكنك دائما اللجوء إلى مكاتب الرعاية 
االجتماعية لكل استفساراتك والمشاكل التي 

تعاني منها. إذا كنت تحتاج ’شهادة عدم 
الحصول على دعم’ (مثال من أجل منظمة 

معينة، محامي، موثق، ...) يمكنك طلبها من 
.OCMW مكتب

للمزيد من المعلومات والتواصل
09 266 99 11

www.ocmwgent.be 
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De Lijn الشركة الوطنية NMBS
البلجيكية للسكك الحديدية

المواصالت

يمكنك استعمال الحافالت العمومية والترامات 
لشركة De Lijn للتنقل. تشتري التذاكر أو بطاقات 

.Lijnwinkel االشتراك في أحد نقاط

للمزيد من المعلومات والتواصل
070 220 200

lijnwinkels تبحث في ’نقاط < www.delijn.be

lijnwinkels Oost-) ’في محافظة شرق فالندرين

(Vlaanderen

شركة النقل

يمكنك اللجوء إلى شركة النقل للحصول على 
معلومات حول وسائل النقل، طلب رخصة لموقف 

سيارة، ...

للمزيد من المعلومات والتواصل
09 266 28 00

mobiliteit@stad.gent

www.stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/

mobiliteit

www.stad.gent/openingsuren-adressen/

diensten-mobiliteitsbedrijf

NMBS (الشركة الوطنية البلجيكية للسكك 
الحديدية) هو اسم الشركة الوطنية للقطارات. تجد 

محطتين للقطار في خنت: محطة خنت سنت 
بيترس Gent Sint-Pieters ومحطة خنت 

.Gent Dampoort دامبورت

للمزيد من المعلومات والتواصل
02 528 28 28

www.belgianrail.be
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األطفال  حضانة 
والتعليم

حضانة األطفال

هل تبحث عن حضانة لألطفال التي تتراوح أعمارهم 
ما بين سنتين والنصف و12 سنة؟ على سبيل المثال 
قبل وبعد مواعيد المدرسة، أثناء العطل المدرسية، 

في يوم السبت، ...؟ هناك العديد من الخيارات.

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.stad.gent/onderwijs-kinderopvang

التعليم
التعليم في بلجيكا إجباري إلى غاية السن 18. بالنسبة 

لألطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة 
والذين وصلوا حديثا إلى بلجيكا، يستطيعون دراسة 

اللغة في فصول OKAN (فصول استقبال للقادمين 
الجدد الناطقين بلغة أجنبية). على سبيل المثال برج 

.(Toren van Babel) بابل

للمزيد من المعلومات والتواصل
التعليم في فالندرن: 

www.onderwijs.vlaanderen.be

المدارس في خنت: 

www.stad.gent/onderwijs-kinderopvang

التسجيل في مدرسة بمدينة خنت: 

www.meldjeaan.gent.be

فصول االستقبال: 

‘OKAN’ تبحث في < www.stad.gent
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قم باالشتراك في أحد مكاتب الضمان الصحي. تدفع 
قيمة االشتراك، لكنك تحصل في البديل على 

تعويضات لتكاليفك الطبية، راتب تعويضي في فترة 
العجز عن العمل بسبب المرض، ... 

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.gentgezondstad.be ،www.riziv.be

المستشفيات

هناك 4 مستشفيات كبرى في خنت:

Jan Palfijn

www.janpalfijn.be

Maria Middelares

www.mariamiddelares.be

Sint-Lucas

www.azstlucas.be

Universitair Ziekenhuis Gent

(المستشفى الجامعي لخنت)

www.uzgent.be

المنزلية النفايات  تجميع 

Ivagoمكاتب الضمان الصحي
تتكلف شركة Ivago بتجميع النفايات المنزلية. يوم 

التجميع تضع النفايات، إما في الكيس المخصص 
لهذا النوع من النفايات أو الحاوية، على الرصيف 

أمام باب بيتك.

للمزيد من المعلومات والتواصل
09 240 81 11

info@ivago.be

www.ivago.be
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أطباء األسرة

الصحة

إذا كنت مريضا تذهب إلى طبيب األسرة (عيادة 
الطبيب). بعد الفحص قد يحولك طبيب األسرة عند 

الضرورة إلى طبيب أخصائي.

للمزيد من المعلومات والتواصل
(huisarts) ’تبحث ’طبيب األسرة < www.stad.gent

خدمات المناوبة

هل تحتاج إلى طبيب، صيدلي أو طبيب أسنان خارج 
أوقات الدوام الرسمية؟ يمكنك حينها االتصال 

بخدمة المناوبة.

للمزيد من المعلومات والتواصل
طبيب:

00 50 236 09 (ما بين الساعة 7 مساء و8 صباحا)، 

www.dokter.be

الصيدلي 

 ،0903 99 000

www.apotheek.be

طبيب أسنان

 ،0903 39 969

www.tandarts.be/wachtdienst

(مكتب   GENTINFO
خنت’)! ’معلومات عن 

يأتي إليك! Gentinfo

يمكنك اللجوء باستفساراتك واقتراحاتك 
إلى موظف من مكتب Gentinfo وذلك 
في مركز الخدمات المتنقل. يمكنك أيضا 

الذهاب إليه الستعارة كتب المكتبة أو 
طلب بطاقة هوية جديدة أو رخصة 

السياقة. يحط مكتب الخدمات المتنقل 
رحاله مرة في األسبوع أو مرة كل 14 يوم 

في أماكن مختلفة من خنت وضواحيها.

هل لديك استفسارات، شكايات، اقتراحات أو 
تبليغات عن قيادة البلدية؟ 

.Gentinfo بإمكانك االتصال بمكتب
09 210 10 10

gentinfo@stad.gent

www.stad.gent
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مكاتب التوثيق

االندماج عن 
IN-GENT طريق 

المالية األمور 

تستطيع في ’مكتب التوثيق’ تسجيل وثائق (مالية)، 
على سبيل المثال عقد اإليجار. يتم توثيق هذه 

الوثيقة تحت تاريخا ولن يمكن بعدها نفي وجودها. 
Gaston :هذا هو عنوان مكتب التوثيق في خنت

Crommenlaan 6, 9050 Ledeberg
.(Zuiderpoort)

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.kadaster.be/Belgie/Oost_Vlaanderen/

Gent/Registratiekantoor

www.stad.gent > تبحث في ’المكتب الفيدرالي للمالية’ 

(federale overheidsdienst financiën)

تستطيع أن تفتح حسابا بنكيا لدى أي بنك وتستفيد 
من خدمات مالية محدودة.

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.economie.fgov.be > تبحث في ’خدمة بنكية 

(basisbankdienst) ’أساسية

www.agii.be > تبحث في ’خدمة بنكية أساسية’ 

(basisbankdienst)

الضرائب

في بلجيكا تدفع ضرائب على مداخيلك (الضرائب 
على الدخل الفردي، ضرائب على الشركات، ...) 
وكذلك في مناسبات معينة (رسوم اإلرث عند 
حدوث حالة وفاة، ...). هل أنت لست بلجيكي 

الجنسية وتسكن في خنت ولديك استفسارات حول 
الضرائب في بلجيكا أو في الخارج؟ يمكنك اللجوء 

إلى قسم الخدمة الجبائية االستثنائية لخنت 
(Bijzondere Invordering Gent)، Gaston 

Crommenlaan 6، 9050 Ledeberg 
(Zuiderpoort).

للمزيد من المعلومات والتواصل
02 579 25 60

tbigent@minfin.fed.be

www.belgium.be/nl/belastingen 

األبناك
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مركز الخدمة المتنقل

االندماج عن 
IN-GENT طريق 

يوجد مركز خدمة متنقل يذهب إلى مختلف األحياء. 
يمكنك مراجعة األوقات التي سيتواجد فيها المركز 

في حيك عبر الموقع اإللكتروني لبلدية خنت. أو 
يمكنك االتصال بمكتب االستعالمات لمدينة خنت 

Gentinfo لتحصل على المزيد من المعلومات.

للمزيد من المعلومات والتواصل
09 210 10 10

(Gentinfo مكتب االستعالمات لمدينة خنت)

www.stad.gent/burgerzaken/mobiel-

dienstencentrum

عندما تسجل نفسك كمواطن غير بلجيكي، تستطيع 
IN-Gent الذهاب إلى مكتب االستقبال لمنظمة

vzw من أجل مسار االندماج.

يتكون هذا المسار من:
• دروس اللغة النيدرالندية

• توضيح عن مجتمعنا
• توجيه للعمل المناسب

هل لديك شهادة أجنبية؟ سنساعدك على معادلتها.
هل تحتاج إلى تقديم وثائق رسمية أجنبية (رخصة 

السياقة، شهادة الميالد، شهادة مدرسية، ...) 
بالنيدرالندية ألحد المصالح؟ يمكننا مساعدتك، غالبا، 

في ترجمتها.

تجد في هذا الرابط مزيدا من المعلومات عن 
الترجمة

.www.in-gent.be/voor-jou/vertalingen

للمزيد من المعلومات والتواصل
www.in-gent.be
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هل تسكن في وندلغم Wondelgem؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات. 

مركز الخدمات وندلغم
Pieter Cieterslaan 28, 9032 Wondelgem

09 266 85 60

dcwondelgem@stad.gent 

    

هل تسكن في زوينارد Zwijnaarde؟
تذهب إلى مركز الخدمات.

بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 
.Nieuw Gent الخدمات نيو خنت

Zwijnaarde مركز الخدمات زوينارد
Hutsepotstraat 29 a, 9052 Zwijnaarde

09 266 85 95

dczwijnaarde@stad.gent 

    

Muide- هل تسكن في ماود مولستيد
Meulestede؟

تذهب إلى مركز الخدمات.
بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 
.Sint-Amandsberg الخدمات سنت أمندسبرغ

Muide- مكتب فرعي ماود مولستيد
Meulestede

Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent

09 266 57 20

dcuidemeulestede@stad.gent

    

هل تسكن في سنت كراوس وينكل 
Sint-Kruis-Winkel، ميندونك 

Mendonk، دستلدونك Desteldonk أو 
تيردونك Terdonk؟

تذهب إذا إلى المكتب الفرعي في سنت كراوس 
وينكل Sint-Kruis-Winkel. بالنسبة لألمور 

المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز الخدمات سنت 
.Sint-Amandsberg أمندسبرغ

Hulpkantoor Sint-Kruis-Winkel
Sint-Kruis-Winkeldorp 63, 

9042 Sint-Kruis-Winkel

09 266 83 60

dcsintkruiswinkel@stad.gent
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هل تسكن في نيو خنت Nieuw Gent؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات. 

Nieuw Gent مركز الخدمات نيو خنت
Rerum-Novarumplein 186 a, 9000 Gent

09 268 21 70

dcnieuwgent@stad.gent

    

هل تسكن في أوستاكر Oostakker؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات.

بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 
الخدمات في سنت أماندسبرغ.

Oostakker مركز الخدمات أوستاكر
Oostakkerdorp 3, 9041 Oostakker

09 266 85 50

dcoostakker@stad.gent

    

Sint- هل تسكن في سنت أماندسبرغ
Amandsberg؟

تذهب إذا إلى مركز الخدمات.

مركز الخدمات سنت أماندسبرغ 
Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 376, 

9040 Sint-Amandsberg

09 266 86 86

dcsintamandsberg@stad.gent 

    

هل تسكن في سنت دناس ويسترم 
Sint-Denijs-Westrem؟ 

تذهب إذا إلى مركز الخدمات.
بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 

الخدمات في نيو خنت.

Sint- مركز الخدمات سنت دناس ويسترم
Denijs-Westrem

Gemeenteplein 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem

09 266 85 85

dcsintdenijswestrem@stad.gent 
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هل تسكن درونغن Drongen؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات.

بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 
.Wondelgem الخدمات في وندلغم

مركز الخدمات درونغن
Drongenplein 4, 9031 Drongen

09 266 85 70

dcdrongen@stad.gent

    

هل تسكن في خنتبروغ Gentbrugge؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات.

Gentbrugge مركز الخدمات خنت بروغ
Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge

09 268 23 80

dcgentbrugge@stad.gent

    

هل تسكن في ليدبرغ Ledeberg؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات.

بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 
الخدمات في خنت بروغ.

مركز الخدمات ليدبرغ
Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg

09 266 85 40

dcledeberg@stad.gent 

    

هل تسكن في مارياكرك Mariakerke؟
تذهب إذا إلى مركز الخدمات.

بالنسبة لألمور المتعلقة بالهجرة تذهب إلى مركز 
الخدمات في وندلغم.

Mariakerke مركز الخدمات مارياكرك
Paul Van Tieghemlaan 2, 9030 Mariakerke

09 266 85 80

dcmariakerke@stad.gent
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AC Zuid

تجد شبابيك  أين 
المدنية؟ الشؤون 

مراكز الخدمات
بالنسبة لألمور التالية يمكنك اللجوء أيضا إلى مركز 

الخدمات أو مكتب فرعي في حيك:

• المقبرة/ رخصة الدفن
• الزواج

• بطاقة الهوية
• االحتفاء بذكرى سنوية

Kids-ID بطاقة األطفال •
• جواز السفر

• رخصة السياقة
• عقد السكن المشترك

• االنتقال إلى سكن جديد
• االنتخابات

• استخراجات عقود، شهادات

إلى جانب ذلك تحصل في مراكز الخدمات بخنت 
بروغ، نيو خنت، سنت أمندسبرغ ووندلغم على 

الخدمات المتعلقة بالهجرة:

• الوصول إلى بلجيكا
• بطاقة اإلقامة
• مغادرة بلجيكا

تجد في مركز AC Zuid (المركز اإلداري) كل 
الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية.

للمزيد من المعلومات والتواصل
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

09 266 72 00

www.stad.gent/burgerzaken/niet-belgen

مواعيد الدوام

تجد مواعيد دوام مكاتب الشؤون 
المدنية على الموقع

www.stad.gent/openingsuren-
adressen/burgerzaken.
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لماذا تذهب إلى مكتب الشؤون المدينة؟

بيانات التواصلالمكتبالمناسبة / الطلب

الوفياتالوفيات
09 266 72 60

overlijdens@stad.gent

السياقة، السفر واالنتخاباتجواز السفر
09 266 72 00

reispassen@stad.gent

Rijbewijsالسياقة، السفر واالنتخابات
09 266 72 00

rijbewijzen@stad.gent

الزواج وعقد السكن المشتركعقد السكن المشترك
09 266 72 50

huwen@stad.gent

االنتقال إلى سكن 
جديد

االنتقال إلى سكن جديد
09 210 10 10

verhuizen@stad.gent

السياقة، السفر واالنتخاباتاالنتخابات
09 266 72 00

verkiezingen@stad.gent

استخراجاتاستخراجات عقود، ...
09 210 10 10

uittreksels@stad.gent

شباك الهجرةبطاقة اإلقامة
09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent

معلومات عن إجراءات 
اإلقامة

نقطة االستعالمات للهجرة
09 266 71 40

infopuntmigratie@stad.gent

شباك الهجرةمغادرة بلجيكا
09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent

بيانات التواصلالمكتبالمناسبة / الطلب

مكتب الهجرةالوصول إلى بلجيكا
09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent

التبني
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

adopties@stad.gent

االعتراف بطفل
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

erkenningen@stad.gent

الوالدة
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

geboorten@stad.gent

الوفياتالمقبرة/ رخصة الدفن
09 266 72 60

overlijdens@stad.gent

الزواج وعقد السكن المشتركالزواج 
09 266 72 50

huwen@stad.gent

الهويةبطاقة الهوية
09 210 10 10

identiteit@stad.gent

االحتفاء بذكرى 
سنوية

الزواج وعقد السكن المشترك
09 266 72 50

huwen@stad.gent

بطاقة هوية الطفل 
Kids-ID

الهوية
09 210 10 10

identiteit@stad.gent

الجنسية
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

nationaliteit@stad.gent

 تحتاج في مناسبات مهمة من حياتك، مثال الزواج أو والدة طفل، القيام بإجراءات قانونية. 
تقوم بذلك لدى شبابيك الشؤون المدنية.

www.stad.gent/burgerzaken :للمزيد من المعلومات
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لماذا تذهب إلى مكتب الشؤون المدينة؟

بيانات التواصلالمكتبالمناسبة / الطلب

مكتب الهجرةالوصول إلى بلجيكا
09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent

التبني
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

adopties@stad.gent

االعتراف بطفل
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

erkenningen@stad.gent

الوالدة
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

geboorten@stad.gent

الوفياتالمقبرة/ رخصة الدفن
09 266 72 60

overlijdens@stad.gent

الزواج وعقد السكن المشتركالزواج 
09 266 72 50

huwen@stad.gent

الهويةبطاقة الهوية
09 210 10 10

identiteit@stad.gent

االحتفاء بذكرى 
سنوية

الزواج وعقد السكن المشترك
09 266 72 50

huwen@stad.gent

بطاقة هوية الطفل 
Kids-ID

الهوية
09 210 10 10

identiteit@stad.gent

الجنسية
الوالدة، التبني،

االعتراف والجنسية
09 266 77 55

nationaliteit@stad.gent

المدنية الشؤون 
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هل أنت جديد في خنت؟ هل قدمت 
من بلد أجنبي؟

سوف تقرأ في هذا الكتيب معلومات 
مهمة تحتاجها في بناء حياتك هنا. لن 
تجد معلومات عن خدمات بلدية خنت 

فحسب، بل أيضا عن خدمات 
منظمات أخرى.

نتمنى لك حظا موفقا في محيطك 
الجديد!
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بك  مرحبا 
خنت في 

بلجيكيين الغير  للمواطنين  معلومات 


