مرﻛز مﺤاربة التسمﻢ
) Awelرقﻢ ﻫاﺗﻒ ﺧاص بالقاﺻرين
والشباب(

070 245 245
102

مرﻛز عالج جروح الﺤروق

09 332 34 90

ﺗوقيﻒ البطاقة البنكية

070 34 43 44

منﻈمة Child Focus
ﺧﻂ المخدرات
ﺗوقيﻒ الوﺛاﺋﻖ
راﺋﺤة الﻐاز
داﺋرة التبليﻎ باالستﻐالل ،عنﻒ
وﺗعنيﻒ اﻷﻃفال
ﺧﻂ االستقبال

116 000
078 15 10 20
00800 2123 2123
0800 65 065
1712
106

مرﻛز الﺜقة لتعنيﻒ المسنين

078 15 15 70

مرﻛز الﺜقة لتعنيﻒ اﻷﻃفال

0800 970 79

ﺧﻂ االنتﺤار
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أرقام الطوارئ

داﺋﺮة تﺴﺠﻴﻞ الشﺮﻛات
ﻫل أنﺖ مﺴتثمر أو تريد تشﻜيل شرﻛة؟ تﺴتﻄيﻊ

النﻘاﺑات الﻌمالﻴة
يمﻜنك إذا أردت أن تشترك في نقابة ﻋمالية .تنوب

حينها الذﻫاب إلﻰ داﺋرة تﺴﺠيل الشرﻛات لمﺴاﻋدتك

النقابات العمالية ﻋن العمال في المفاوﺿات مﻊ

مهنية ،التﺴﺠيل في بوابة الشرﻛات االستثمارية... ،

ﻋن حقوقهﻢ في حال ﻫناك نزاﻋات ،تدفﻊ

مﺴاﻋدة في ملﻒ طلﺐ ميزانية حﻜومية ... ،ﻫناك 8

للﺨريﺠين الﺠدد( ... ،النقابات العمالية المعروفة

في تﺴوية شؤون إدارية مﺨتلفة :طلﺐ بﻄاقة

يمﻜنك أيﻀا متابعة دورات مهنية ،الحﺼول ﻋلﻰ
دواﺋر تﺴﺠيل الشرﻛات معترف بها.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

أرباب العمل حول نوﻋية العمل والراتﺐ ،ﻛما تدافﻊ
تعويﻀات البﻄالة والتفعيل المهني )بالنﺴبة

ﻫي  ACV ،ACLVBو.ABVV

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

 < www.economie.fgov.beتبحﺚ في ’دواﺋر تﺴﺠيل

 < www.vlaanderen.beتبحﺚ في ’النقابات العمالية’

OOG

) VDABالمكتب الﻔﻼماﻧﻲ
لﻠﻮﺳاﻃة المﻬنﻴة ودورات
التكﻮيﻦ(

الشرﻛات’ )(ondernemingsloketten

)(vakbonden

ﻛمﺴتثمر تحﺼل لدى ) OOGداﺋرة دﻋﻢ المﺴتثمرين
في ﺧنﺖ( ﻋلﻰ أجوبة لﻜل استفﺴاراتك المتعلقة
بشرﻛتك :تشﻜيل شرﻛة ،إيﺠاد موقﻊ جيد ،إيﺠاد اليد
العاملة المناسبة... ،

تحﺼل لدى  VDABﻋلﻰ مﺴاﻋدة في إيﺠاد ﻋمل.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

وأرباب العمل.

 < www.stad.gentتبحﺚ في ’‘OOG

ﻛما يقوم المﻜتﺐ بالوساطة بين اليد العاملة

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
www.vdab.be
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االنتخابات

يحﻖ لﻐير البلﺠيﻜيين أن يشارﻛوا أيﻀا في بعﺾ
االنتﺨابات:

 -بإمﻜان المواطنين ﻏير البلﺠيﻜيين والحاملين

لﺠنﺴية بلد ﺿمن االتحاد اﻷوروبي التﺼويﺖ

في االنتﺨابات اﻷوروبية وانتﺨابات مﺠلﺲ

البلدية

 بإمﻜان المواطنين ﻏير البلﺠيﻜيين والحاملينلﺠنﺴية بلد ﺧارج االتحاد اﻷوروبي 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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ا لعمل

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

 .Brusselﻫل تحتاج فقﻂ إلﻰ معلومات أو وﺛاﺋﻖ،
يمﻜنك حينها في ﺧنﺖ الذﻫاب إلﻰKoningin :

.Maria Hendrikaplein 70 bus 60, 9000 Gent

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

www.werk.be/online-diensten/werknemers-

buitenlandse-nationaliteit

الﺤاﺟة إلى مﺴاﻋدة ﻏﻴﺮ
مﺴتﻌﺠﻠة مﻦ الشﺮﻃة

مكاﺗب الشرﻃة

المرﻛز العام للشرﻃة بخنﺖ

المﻜاتﺐ الرﻋاية اﻷساسية للشرطة في الحي.

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

يوجد  11مﻜتﺐ شرطة في ﺧنﺖ .تقدم ﻫذه

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
Gent Centrum

09 266 61 30

Gentbrugge

09 266 63 30

Ledeberg

09 266 63 50

Gent West

09 266 61 50

Drongen

09 266 61 90

Nieuw Gent

09 266 63 60

Sint-Denijs-Westrem

09 266 63 60

Zwijnaarde

09 266 63 60

Sint-Amandsberg

09 266 63 00

Oostakker en Kanaaldorpen

09 266 63 20

Wondelgem

09 266 64 00

www.lokalepolitie.be/5415/contact/

commissariaten
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السﻼمة

مﺮاﻛﺰ الﺨدمات المﺤﻠﻴة

مﺴاﻋدة مﺴتﻌﺠﻠة

يمﻜنك ،إذا تقدمﺖ في الﺴن ،اللﺠوء إلﻰ

استعمال ﺗطبيﻖ على الهاﺗﻒ

مرﻛز الﺨدمة المحلية بالمنﻄقة التي تﺴﻜن

ﻫل قمﺖ بتنزيل تﻄبيﻖ  112ﻋلﻰ ﻫاتفك الذﻛي؟

واالسترﺧاء والتوجيﻪ.

بﺨدمات اﻹسعاف.

فيها للمشارﻛة في أنشﻄة متنوﻋة

يمﻜنك حينها استعمال ﻫذا التﻄبيﻖ لالتﺼال

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

االﺗﺼال

www.ocmwgent.be/ocmwinuwbuurt.html

باﻷرقام التالية:

09 266 99 13

مكاتب الﺮﻋاية اﻻﺟتماﻋﻴة
يﺴعﻰ ) OCMWالمرﻛز 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

مﻜتﺐ .OCMW

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
09 266 99 11

www.ocmwgent.be
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إذا ﻛنﺖ تحتاج مﺴاﻋدة مﺴتعﺠلة ،يمﻜنك االتﺼال

• الشرطة101 :

• المﻄافﺊ112 :

• اﻹسعاف112 :

المواصﻼت

De Lijn
يمﻜنك استعمال الحافالت العمومية والترامات

لشرﻛة  De Lijnللتنقل .تشتري التذاﻛر أو بﻄاقات
االشتراك في أحد نقاط .Lijnwinkel

 NMBSالشﺮﻛة الﻮﻃنﻴة
الﺒﻠﺠﻴكﻴة لﻠﺴكﻚ الﺤديدية
) NMBSالشرﻛة الوطنية البلﺠيﻜية للﺴﻜك

الحديدية( ﻫو اسﻢ الشرﻛة الوطنية للقﻄارات .تﺠد

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

محﻄتين للقﻄار في ﺧنﺖ :محﻄة ﺧنﺖ سنﺖ

 < www.delijn.beتبحﺚ في ’نقاط lijnwinkels

دامبورت .Gent Dampoort

070 220 200

في محافﻈة شرق فالندرين’ )lijnwinkels Oost-

(Vlaanderen

ﺷﺮﻛة النﻘﻞ

بيترس  Gent Sint-Pietersومحﻄة ﺧنﺖ

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
02 528 28 28

www.belgianrail.be

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
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حﻀانة اﻷﻃفال
والتعليﻢ

ﺣﻀاﻧة اﻷﻃﻔال

التﻌﻠﻴﻢ

ﻫل تبحﺚ ﻋن حﻀانة لﻸطفال التي تتراوح أﻋمارﻫﻢ

التعليﻢ في بلﺠيﻜا إجباري إلﻰ ﻏاية الﺴن  .18بالنﺴبة

ما بين سنتين والنﺼﻒ و 12سنة؟ ﻋلﻰ سبيل المثال

لﻸطفال التي تتراوح أﻋمارﻫﻢ ما بين  12و 18سنة

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

اللﻐة في فﺼول ) OKANفﺼول استقبال للقادمين

قبل وبعد مواﻋيد المدرسة ،أﺛناء العﻄل المدرسية،

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

www.stad.gent/onderwijs-kinderopvang

والذين وﺻلوا حديثا إلﻰ بلﺠيﻜا ،يﺴتﻄيعون دراسة

الﺠدد الناطقين بلﻐة أجنبية( .ﻋلﻰ سبيل المثال برج

بابل ).(Toren van Babel

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
التﻌليﻢ ﻓﻲ ﻓﻼنﺪرن:

www.onderwijs.vlaanderen.be
المﺪارس ﻓﻲ ﺧنﺖ:

www.stad.gent/onderwijs-kinderopvang

التﺴﺠيل ﻓﻲ ﻣﺪرسة بمﺪﻳنة ﺧنﺖ:
www.meldjeaan.gent.be
ﻓﺼول اﻻستﻘبال:

 < www.stad.gentتبحﺚ في ’‘OKAN
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ﺗجميﻊ النفايات المنزلية

مكاتب الﻀمان الﺼﺤﻲ

Ivago

قﻢ باالشتراك في أحد مﻜاتﺐ الﻀمان الﺼحي .تدفﻊ

تتﻜلﻒ شرﻛة  Ivagoبتﺠميﻊ النفايات المنزلية .يوم

تعويﻀات لتﻜاليفك الﻄبية ،راتﺐ تعويﻀي في فترة

لهذا النوع من النفايات أو الحاوية ،ﻋلﻰ الرﺻيﻒ

قيمة االشتراك ،لﻜنك تحﺼل في البديل ﻋلﻰ
العﺠز ﻋن العمل بﺴبﺐ المرض... ،

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

www.gentgezondstad.be ،www.riziv.be

المﺴتشﻔﻴات

التﺠميﻊ تﻀﻊ النفايات ،إما في الﻜيﺲ المﺨﺼﺺ
أمام باب بيتك.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
09 240 81 11

info@ivago.be

www.ivago.be

ﻫناك  4مﺴتشفيات 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
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) G ENT INFOمكتﺐ
’معلومات عن خنﺖ’(!
ﻫل لديك استفﺴارات ،شﻜايات ،اقتراحات أو
تبليﻐات ﻋن قيادة البلدية؟

بﺈمكانﻚ االﺗﺼال بمكتب .Gentinfo
09 210 10 10

gentinfo@stad.gent

www.stad.gent

ا لصﺤة

أﻃﺒاء اﻷﺳﺮة
إذا ﻛنﺖ مريﻀا تذﻫﺐ إلﻰ طبيﺐ اﻷسرة )ﻋيادة

الﻄبيﺐ( .بعد الفحﺺ قد يحولك طبيﺐ اﻷسرة ﻋند

الﻀرورة إلﻰ طبيﺐ أﺧﺼاﺋي.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

 < www.stad.gentتبحﺚ ’طبيﺐ اﻷسرة’ )(huisarts

ﺧدمات المناوﺑة
ﻫل تحتاج إلﻰ طبيﺐ ،ﺻيدلي أو طبيﺐ أسنان ﺧارج

 Gentinfoﻳﺄﺗﻲ إليﻚ!

أوقات الدوام الرسمية؟ يمﻜنك حينها االتﺼال

إلﻰ موﻇﻒ من مﻜتﺐ  Gentinfoوذلك

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

الذﻫاب إليﻪ الستعارة ﻛتﺐ المﻜتبة أو

) 09 236 50 00ما بين الساعة  7مساء و 8ﺻباﺣا(،

يمﻜنك اللﺠوء باستفﺴاراتك واقتراحاتك

في مرﻛز الﺨدمات المتنقل .يمﻜنك أيﻀا
طلﺐ بﻄاقة ﻫوية جديدة أو رﺧﺼة

الﺴياقة .يحﻂ مﻜتﺐ الﺨدمات المتنقل

رحالﻪ مرة في اﻷسبوع أو مرة ﻛل  14يوم
في أماﻛن مﺨتلفة من ﺧنﺖ وﺿواحيها.

بﺨدمة المناوبة.

ﻃبيب:

www.dokter.be
الﺼيﺪلﻲ

،0903 99 000

www.apotheek.be
ﻃبيب أسنان

،0903 39 969

www.tandarts.be/wachtdienst
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اﻷمور المالية

اﻷبناك

مكاﺗﺐ التوﺛيﻖ

تﺴتﻄيﻊ أن تفتﺢ حﺴابا بنﻜيا لدى أي بنك وتﺴتفيد

تﺴتﻄيﻊ في ’مﻜتﺐ التوﺛيﻖ’ تﺴﺠيل وﺛاﺋﻖ )مالية(،

من ﺧدمات مالية محدودة.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

 < www.economie.fgov.beتبحﺚ في ’ﺧدمة بنﻜية

أساسية’ )(basisbankdienst

 < www.agii.beتبحﺚ في ’ﺧدمة بنﻜية أساسية’
)(basisbankdienst

الﻀراﺋﺐ
في بلﺠيﻜا تدفﻊ ﺿراﺋﺐ ﻋلﻰ مداﺧيلك )الﻀراﺋﺐ

ﻋلﻰ سبيل المثال ﻋقد اﻹيﺠار .يتﻢ توﺛيﻖ ﻫذه

الوﺛيقة تحﺖ تاريﺨا ولن يمﻜن بعدﻫا نفي وجودﻫا.

ﻫذا ﻫو ﻋنوان مﻜتﺐ التوﺛيﻖ في ﺧنﺖGaston :
Crommenlaan 6, 9050 Ledeberg

).(Zuiderpoort

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

www.kadaster.be/Belgie/Oost_Vlaanderen/
Gent/Registratiekantoor

 < www.stad.gentتبحﺚ في ’المﻜتﺐ الفيدرالي للمالية’
)(federale overheidsdienst ﬁnanciën

ﻋلﻰ الدﺧل الفردي ،ﺿراﺋﺐ ﻋلﻰ الشرﻛات(... ،

وﻛذلك في مناسبات معينة )رسوم اﻹرث 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
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مﺮﻛﺰ الﺨدمة المتنﻘﻞ

االندماج عن
ﻃريﻖ IN-GENT

يوجد مرﻛز ﺧدمة متنقل يذﻫﺐ إلﻰ مﺨتلﻒ اﻷحياء.

ﻋندما تﺴﺠل نفﺴك ﻛمواطن ﻏير بلﺠيﻜي ،تﺴتﻄيﻊ

في حيك ﻋبر الموقﻊ اﻹلﻜتروني لبلدية ﺧنﺖ .أو

 vzwمن أجل مﺴار االندماج.

يمﻜنك مراجعة اﻷوقات التي سيتواجد فيها المرﻛز
يمﻜنك االتﺼال بمﻜتﺐ االستعالمات لمدينة ﺧنﺖ
 Gentinfoلتحﺼل ﻋلﻰ المزيد من المعلومات.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ
09 210 10 10

)مﻜتﺐ االستعالمات لمدينة ﺧنﺖ (Gentinfo
www.stad.gent/burgerzaken/mobiel-

dienstencentrum

الذﻫاب إلﻰ مﻜتﺐ االستقبال لمنﻈمة IN-Gent

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 ﻷحد 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

ﻫﻞ ﺗسكن في ماود مولستيد Muide-
Meulestede؟
تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

بالنﺴبة لﻸمور المتعلقة بالهﺠرة تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز

Pieter Cieterslaan 28, 9032 Wondelgem

الﺨدمات سنﺖ أمندسبرغ .Sint-Amandsberg

dcwondelgem@stad.gent

مكتب ﻓﺮﻋﻲ ماود مﻮلﺴتﻴد Muide-
Meulestede

09 266 85 60

Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent

ﻫﻞ ﺗسكن في زوينارد Zwijnaarde؟

تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

09 266 57 20

dcuidemeulestede@stad.gent

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

مﺮﻛﺰ الﺨدمات زوينارد Zwijnaarde
Hutsepotstraat 29 a, 9052 Zwijnaarde

09 266 85 95

dczwijnaarde@stad.gent

ﻫﻞ ﺗسكن في سنﺖ ﻛراوس وينكﻞ
 ،Sint-Kruis-Winkelميندونﻚ
 ،Mendonkدستلدونﻚ  Desteldonkأو
ﺗيردونﻚ Terdonk؟

تذﻫﺐ إذا إلﻰ المﻜتﺐ الفرﻋي في سنﺖ ﻛراوس
وينﻜل  .Sint-Kruis-Winkelبالنﺴبة لﻸمور

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

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.

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

09 268 21 70

dcnieuwgent@stad.gent

ﻫﻞ ﺗسكن في سنﺖ أماندسبرغ Sint-
Amandsberg؟
تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

مﺮﻛﺰ الﺨدمات ﺳنﺖ أماﻧدﺳﺒﺮغ
Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376,
9040 Sint-Amandsberg

09 266 86 86

ﻫﻞ ﺗسكن في أوستاﻛر Oostakker؟

dcsintamandsberg@stad.gent

تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

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

مﺮﻛﺰ الﺨدمات أوﺳتاﻛﺮ Oostakker
Oostakkerdorp 3, 9041 Oostakker

09 266 85 50

dcoostakker@stad.gent

ﻫﻞ ﺗسكن في سنﺖ دناس ويسترم
Sint-Denijs-Westrem؟
تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

بالنﺴبة لﻸمور المتعلقة بالهﺠرة تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز

الﺨدمات في نيو ﺧنﺖ.

مﺮﻛﺰ الﺨدمات ﺳنﺖ دﻧاس ويﺴتﺮم Sint-
Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem

09 266 85 85

dcsintdenijswestrem@stad.gent
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ﻫﻞ ﺗسكن درونﻐن Drongen؟

ﻫﻞ ﺗسكن في ليدبرغ Ledeberg؟

بالنﺴبة لﻸمور المتعلقة بالهﺠرة تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز

بالنﺴبة لﻸمور المتعلقة بالهﺠرة تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز

تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

الﺨدمات في وندلﻐﻢ .Wondelgem

مﺮﻛﺰ الﺨدمات دروﻧﻐﻦ

تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.
الﺨدمات في ﺧنﺖ بروغ.

مﺮﻛﺰ الﺨدمات لﻴدﺑﺮغ

Drongenplein 4, 9031 Drongen

Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg

dcdrongen@stad.gent

dcledeberg@stad.gent

ﻫﻞ ﺗسكن في ﺧنتبروغ Gentbrugge؟

ﻫﻞ ﺗسكن في مارياﻛرك Mariakerke؟

09 266 85 70

تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

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

09 268 23 80

dcgentbrugge@stad.gent

09 266 85 40

تذﻫﺐ إذا إلﻰ مرﻛز الﺨدمات.

بالنﺴبة لﻸمور المتعلقة بالهﺠرة تذﻫﺐ إلﻰ مرﻛز

الﺨدمات في وندلﻐﻢ.

مﺮﻛﺰ الﺨدمات مارياﻛﺮك Mariakerke

Paul Van Tieghemlaan 2, 9030 Mariakerke

09 266 85 80

dcmariakerke@stad.gent
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أين ﺗجد ﺷبابيﻚ
الشﺆون المدنية؟

AC Zuid
تﺠد في مرﻛز ) AC Zuidالمرﻛز اﻹداري( ﻛل

الﺨدمات المتعلقة باﻷحوال المدنية.

للمزيد من المعلومات والتواﺻﻞ

مراكز الخدمات
بالنﺴبة لﻸمور التالية يمﻜنك اللﺠوء أيﻀا إلﻰ مرﻛز

الﺨدمات أو مﻜتﺐ فرﻋي في حيك:
• المقبرة /رﺧﺼة الدفن

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

• الزواج

www.stad.gent/burgerzaken/niet-belgen

• االحتفاء بذﻛرى سنوية

09 266 72 00

• بﻄاقة الهوية

• بﻄاقة اﻷطفال Kids-ID
• 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:

مواعيد الدوام
تﺠد مواﻋيد دوام مﻜاتﺐ الشؤون

المدنية ﻋلﻰ الموقﻊ

www.stad.gent/openingsurenadressen/burgerzaken.
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• الوﺻول إلﻰ بلﺠيﻜا

• بﻄاقة اﻹقامة
• مﻐادرة بلﺠيﻜا

تحتاج في مناسبات مهمة من حياتك ،مثال الزواج أو والدة طفل ،القيام بإجراءات قانونية.

تقوم بذلك لدى شبابيك الشؤون المدنية.

للمزيد من المعلوماتwww.stad.gent/burgerzaken :

المناسبة  /الطلب

المكتب

الوفيات

الوفيات

جواز السفر

السياقة ،السفر واالنتخابات

Rijbewijs

السياقة ،السفر واالنتخابات

عقد السكن المشترك

الزواج وعقد السكن المشترك

االنتقال إلى سكن
جديد

االنتقال إلى سكن جديد

االنتخابات

السياقة ،السفر واالنتخابات

استخراجات عقود... ،

استخراجات

بطاقة اإلقامة

شباك الهجرة

معلومات عن إجراءات
اإلقامة

نقطة االستعالمات للهجرة

مغادرة بلجيكا

شباك الهجرة

بيانات التواصل
09 266 72 60

overlijdens@stad.gent
09 266 72 00

reispassen@stad.gent
09 266 72 00

rijbewijzen@stad.gent
09 266 72 50

huwen@stad.gent
09 210 10 10

verhuizen@stad.gent
09 266 72 00

verkiezingen@stad.gent
09 210 10 10

uittreksels@stad.gent
09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent
09 266 71 40

infopuntmigratie@stad.gent
09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent
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الشﺆون المدنية

لماذا تذهب إلى مكتب الشؤون المدينة؟
المناسبة  /الطلب

المكتب

الوصول إلى بلجيكا

مكتب الهجرة

التبني
االعتراف بطفل
الوالدة

09 266 71 50

loketmigratie@stad.gent
09 266 77 55

االعتراف والجنسية

adopties@stad.gent

الوالدة ،التبني،

09 266 77 55

االعتراف والجنسية
الوالدة ،التبني،

االعتراف والجنسية

المقبرة /رخصة الدفن

الوفيات

الزواج

الزواج وعقد السكن المشترك

بطاقة الهوية

الهوية

االحتفاء بذكرى
سنوية

الزواج وعقد السكن المشترك

بطاقة هوية الطفل
Kids-ID

الهوية

الجنسية
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الوالدة ،التبني،

بيانات التواصل

الوالدة ،التبني،

االعتراف والجنسية

erkenningen@stad.gent
09 266 77 55

geboorten@stad.gent
09 266 72 60

overlijdens@stad.gent
09 266 72 50

huwen@stad.gent
09 210 10 10

identiteit@stad.gent

09 266 72 50

huwen@stad.gent
09 210 10 10

identiteit@stad.gent

09 266 77 55

nationaliteit@stad.gent

المﺤتوى
الشﺆون المدنية
لماذا ﺗﺬﻫب إلى مكتب الشﺆون المدينة؟
أين ﺗجد ﺷبابيﻚ الشﺆون المدنية؟
AC Zuid
مراﻛز الخدمات
مرﻛز الخدمة المتنقﻞ
االندماج عن ﻃريﻖ IN-GENT
اﻷمور المالية
اﻷبناك
الﻀراﺋب
مكاﺗب التوﺛيﻖ
) GENTINFOﻣكتب ’ﻣﻌلوﻣات ﻋﻦ ﺧنﺖ’(
ا لصﺤة
أﻃباء اﻷسرة
ﺧدمات المناوبة
مكاﺗب الﻀمان الﺼﺤي
ا لمستشفيا ت
ﺗجميﻊ النفايات المنزلية
حﻀانة اﻷﻃفال والتعليﻢ
المواصﻼت
De Lijn
شرﻛة النقﻞ
 NMBSالشرﻛة الوﻃنية البلجيكية للسكﻚ الﺤديدية
OCMW
مراﻛز الخدمات المﺤلية
مكاﺗب الرعاية االجتماعية
السﻼمة
مساعدة مستعجلة
الﺤاجة إلى مساعدة ﻏير مستعجلة من الشرﻃة
االنتخابات
ا لعمل
مكتب الهجرة االقتﺼادية
داﺋرة ﺗسجيﻞ الشرﻛات
OOG
النقابات العمالية
) VDABالمكتب الفالماني للوساﻃة المهنية ودورات التكوين(
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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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مﺮﺣﺒا ﺑﻚ
ﻓﻲ ﺧنﺖ
معلومات للمواﻃنين الﻐير بلجيكيين

