
Vertaling Nederlands – FARSI. Dit is de vertaling FARSI van “Samenvatting FAQ“ en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de 
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Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked 

Questions (FAQ) op www.stad.gent/corona (versie van 25 maart 2020) 

 های)پرسش  Frequently Asked Questions (FAQ) این ترجمه از زبان هلندی

 ( ٢٠٢٠مارس  ٢٣باشد )نسخه یم  www.stad.gent/corona وبسایتدر  (متداول

 ١٨از  تدابیر خواهیم همراه با شما ویروس کرونا را متوقف کنیم. این دهد. از این طریق ما یمخودش را تغییر یم رسان  شهرداری گنت هم خدمات

وع یم  مارس شر
ً
 رسند، مگر اینکه ما تاری    خ دیگری را اعالم کنیم. آوریل به اتمام یم ۵شوند و موقتا

 ٠٩ ٢١٠ ١٠ ١٠یا   gentinfo@stad.gentبا آدرس ایمیل  Gentinfoبا ما از طریق  ،پیدا کنید توانید در این جا نیمتان را پاسخ پرسش اگر 

ید.    تماس بگیر

Wat moet je doen als je ziek bent? 

  در صورت بیماری، این کارها را انجام دهید: 
 نفس، آبریزش بین  دارید؟ به دکیر مراجعه نکنید، اما با دکیر عمویم •

ی
ید. آیا تب، گلو درد، شفه، تنگ  تان از طریق تلفن تماس بگیر

o  ١٩و  ٨از دوشنبه تا جمعه بیر  ساعت  : 

 تان زنگ بزنید. به دکیر عمویم ▪

های یشما ایتجا تان زنگ بزنید. آیا دکیر عمویم ندارید؟ به یک دکیر عمویم در محل ▪ ک لیست از همه دکیر

 کنید. پیدا یم عمویم گنت

o  و در آخر هفته:  ٨و  ١٩از دوشنبه تا جمعه بیر  ساعت 

 . زنگ بزنید  ١٧٣٣به  ▪

ایط شما چه یمکند و تصمیم یمشما را از طریق تلفن معاینه یم ،دکیر عمویم • ین راه حل با توجه به شر د که بهیر  باشد. گیر

o حل قرنطینه در خانه باشد؛ممکن است راه  

 یا

o شود. به شما قرار مالقات برای معاینه داده یم 

ه؟ اول با دکیر عمویم • ید. آیا مشکالت دیگری دارید، آیا به نسخه جدید نیاز دارید و غیر  تان از طریق تلفن تماس بگیر

De Dienstverlening 

  خدمات رسان  
 آوریل(  ۵خدمات امور شهروندان ) اقدامات تا  •

o  از طریق 
ً
.  وبسایت شهرداریترجیحا ید، هم در مرکز اداری و هم در مراکز خدمانر  و تلفن تماس بگیر

o  حضور داشته باشید؟ در این صورت از طریق 
ً
ید.  مالقات قرار  Gentinfo یا از طریق آنالینآیا باید واقعا  فقط بگیر

     باشد. یم پذیر  امکان ٢:٣٠۱ و  ٩ ساعت بیر   جمعه و  چهارشنبه شنبه،سه دوشنبه، روز  هایصبح

o  در Migratie Loket و  مهاجرت( )گیشه Migratie Infopunt  اطالع )محل  
 
 قرار  گرفت     امکان مهاجرت( رسان

س در  ایمیل یا  تلفن طریق از  فقط ها گیشه  ندارد.  وجود  آزاد  مراجعه یا  مالقات   باشند. یم دسیر

  . loketmigratie@stad.gentو   ٠٩ ۶۶٢ ٠۵ ۱٧: Loket Migratie برای ▪

 . infopuntmigratie@stad.gent  و  ٠٩ ۶۶٢ ۱٧ ٤٠ : Migratie Infopunt برای ▪

o  مرکز خدمانر سیار و مراکز خدمانرMuide-Meulestede  وSint-Kruis-Winkel باشند. یم تعطیل 

o  اعالنات ویژه 

شود. شما های الزم داده یمبه گیشه مراجعه نکنید. در بخش زایمان بیمارستان به شما فرم تولد برای اعالن  ▪

  تایید  کنید. یم ایمیل geboorten@stad.gentکنید و به یم تکمیلها را آن
ً
   شود. یم انجام بعدا

ید.  فوتبرای اعالن    ▪  وقت مالقات بگیر
ً
 حتما

 آوریل(  ۱٩)اقدامات تا  OCMW بهزیسنر ادارات  •

o  ید. تان حنر با مددکار اجتمایع ،پرونده دارید اگر  االمکان از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیر
o  ١٣:٣٠و بیر  ساعت  ١٢:٣٠و  ٨:٣٠بیر  ساعت  بهزیسنر به یک اداره ، با تلفن یا ایمیل نشدید گرفیر  تماس   موفق به اگر 

 از دوشنبه تا جمعه مراجعه کنید. ادارات باز هستند اما ظرفیت محدودی دارند.  ١٧و 
o مددکاران اجتمایع تا آنجا که امکان کنیم، هم روزهای کاری ثابت و هم مالقاتما تمام قرارها را باطل یم .

ی
های خانگ

ند. داشته باشد تماس تلفن  یم  گیر
o خواهیم کرد. دهیم. به تقاضا ها ادامه یمما به پرداخت کمک 

ی
 های جدید برای کمک هم رسیدگ
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 آوریل(  ١٣ مراکز خدمانر محیل )اقدامات تا  •

o شوند. ها لغو یمهای آنباشند و تمام فعالیتمرکز خدمانر محیل شهرداری گنت بسته یم ١١ 

o دهیم: مان ادامه یمالبته ما به دادن خدمات 

 و  مالقات هایمحل را از طریق  آسیب پذیر ساکنیر   ،کارکنان ▪
ی

 کنند. تلفن  حمایت یم تماس هایخانگ

 . رسانیمیمما غذای گرم را به خانه  ▪

 آوریل(  ١٩مراکز مراقبنر )اقدامات تا  •

o ۵ شود، بغیر از مراقبیر  و داوطلبان ثبت شده پذیرفته نیم ایهیچ مالقات کنندهباشند. مرکز مراقبنر گنت بسته یم

 توسط و برای مرکز مراقبنر مربوطه. 

• Buurtcentra  (مراکز محیل ) وOpen Huizen (خانه های باز ) آوریل(  ١٩)تا 

o  باشند. باز بسته یم خانه هایمراکز محیل و تمام  

o  باOpen Inloophuis از  ١٧و  ١٣:٣٠و بیر  ساعت  ١٢:٣٠و  ٨:٣٠توانید بیر  ساعت در مرکز محیل گنت بروخه یم

ید.  ٠٤٧٨ ٩٣ ٢۵ ٧٣دوشنبه تا جمعه با شماره   تماس بگیر

o یک که از اینجا غذا توزی    ع یمالبته مراکز برای سازمان س یمهای شر های ها تمام دستورالعملباشند. آنکنند در دسیر

 کنند. ایمن  را رعایت یم

Huwelijken 

  هاازدواج
  گرفت.   خواهد  تماس شما  با  منظور  این برای شهروندان امور  خدمات کنید.   موکول دیگری زمان به را  تانازدواج •

  : باشند داشته حضور  توانند یم زیر  افراد  فقط ،شوند  انجام باید  موجیه دالیل به ها ازدواج اگر  •
o داماد  عروس و 
o شاهد  ٢  
o ۱ عکاس  

ید.  ۵/۱در این حالت هم شما باید از یکدیگر   فاصله بگیر
 میر

Begraafplaatsen 

ستان   هاقبر
 باشند.  حضور داشتهتوانند نفر یم ٢٠کنیم، اما حداکیر های خاکسپاری را برگزار یمما مراسم •

o  .فاصله بیر  افراد را رعایت کنید 

o  .ید کت تشییع جنازه و شهرداری گنت در نظر بگیر  بیر  افراد و کارکنان شر
 
 فاصله کاف

 کنیم. های یادبود را لغو یمما مراسم •

 باشد. بسته یم Westerbegraafplaatsدفیر واقع در •

Afval 

 زباله
• IVAGO    قانون  و زباله غیر

ی
تان را همیشه جلوی در کند. زبالهآوری یمجمع برنامه ثابترا بر اساس یک  ریخته شدهزباله خانگ

 بگذارید.  

 باشند. های بازیافت بسته یمپارک •

Geloof 

 مور مذهبر ا

توانند با یک جمعیت محدود باشند. خدمات مربوط به تشییع جنازه یمها ) مساجد، کلیساها،...( برای عموم بسته یمتمام نمازخانه •

 انجام شوند. 

Kinderopvang  

  نگهداری از فرزندان 
 باشد. درخواست شورای امنیت میل یمفرزندان را تا آنجا که امکان دارد در خانه نگهدارید. این   •

  فرزند  اگر  •
 

های دیگر نگهداری های خانوادهاز بچه  کهیا والدین   کنند که در آن کودکان بازی یم  شما به این دلیل به مهد کودک، بایع

 بیر   ،شود برده نیمکنند یم
از  الزم نیست که آوریل پرداخت کنید و شما همچنیر   ۵مارس و  ۱٤پس شما نباید برای دوره زمان 

 . تواند بدون پرداخت به مهد کودک نرود استفاده کنید  که در آن فرزند شما یمروزهان  

وری بخش هایدر والدین  که باید کار کنند، بویژه  •  توانند فرزندان خود را به مهد کودک، یم مهم و خدمات ض 
 

که در آن    بایع

ند  شهرداری کنند مربوط به های دیگر نگهداری یمهای خانوادهاز بچه  کهیا والدین   کنند کودکان بازی یم   . گنت بیر

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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ید.  kinderopvang@stad.gentدارید؟ با  آیا باز هم سوایل  •  تماس بگیر

Onderwijs 

 آموزش
 باشد. درخواست شورای امنیت میل یماین فرزندان خود را تا حد امکان در خانه نگهدارید.  •

، مدارس تمام در  دلیل این به •
ی

  شود. نیم داده درس دیگر  متوسطه و  ابتدان   آمادگ

 است شده گرفته  نظر  در  شانفرزندان از  نگهداری برای جان   کنند   کار   باید  که  والدین   برای مدارس در  البته •
o  بهداشنر  های مراقبت در ،   درمان 
o  وری عمویم بخش یک در   ض 
o  دن از  بغیر  ندارند  دیگری راه هیچ که  والدین   برای یا   نگهداری برای پدربزرگ/مادربزرگ به فرزندان سیر

 

Mobiliteit 

  استفاده از وسائط نقلیه عمویم 
ل کنید   موجود  شویس هایرا برای  NMBSو  De Lijnمانند. وبسایت وسائط نقلیه عمویم فعال یم • و خود را محدود به  کنیر

وری کنید. پرداخت های نقدیتردده . از در عقب سوار باشند نیم امکان پذیر  Lijnهای در اتوبوس و ترام و فروشگاه دیگر  ،ای ض 

 شوید. 

 و  رفت برای را  شاندوچرخه که  را  سواران دوچرخه آنها  باشد. یم پذیر  امکان Fietsambassade در  هنوز  تاندوچرخه تعمیر  •

وری آمدهای  های محل . است پذیر  امکان ٠٩ ٢٦٦ ٧٧ ٠٠ شماره با  قرار  گرفیر    طریق از  فقط این کنند. یم کمک  دارند، نیاز  ض 

   شوند. یم بسته ها دوچرخه انبار  و  دوچرخه تعمیر 

 یم Weba/Decathlonو  Park & Ride Watersportbaanشویس شاتل بیر   •
ر
 مانند. و مرکز شهر فعال باف

، دوچرخهشما یم • اکنر اکنر و توانید از خودرو های شر اکنر برای رفت و آمد  اسکوترهایهای شر وری استفاده کنید. این شر های ض 

 باشد. ممنوع نیم

Lage-emissiezone (LEZ) 

 ها در مناطق خاص( )منع برخ  اتوموبیلناحیه انتشار کم 

که دولت   مارس تا زمان   ١٨ خی    در مناطق خاص( را از تار  ها لیاتوموب انتشار کم )منع برخ   هیگنت مقررات مربوط به ناح  یشهردار  •

 کنند،را ثبت یم شوند که مرتکب خالف یم  ن  خودروها ها یر  . دوربدهد یم ییر کرونا متوقف کند، تغ  روسیرا در مورد و  شیر فدرال تداب

 گرانید و سالمنر  گرانیمراقبت کردن از د یکه برا  یاز تمام افراد خواهد گنت یم  یشهردار  بیترتنی. بدشود نیم مهیجر  اما کیس

 کند.   تیحما د کشنزحمت یم

اید اما به دلیل اقدامات مربوط به کرونا دیگر یا یک مجوز موقت برای یک مدت طوالن  تر خریداری کرده LEZآیا یک کارت روزانه  •

 موقت تانشماره پالک یا تاری    خ کارت روزانه یا مدت مجوز قید  با  lez@stad.gentآیید؟ پس بوسیله ایمیل به به گنت نیم

خواهید تان در زمان دیگری یمروزانه یا مجوز موقت تخواهید یا از کار اعالم کنید آیا شما بازپرداخت یمتقاضای بازپرداخت کنید. 

 استفاده کنید. 

وع اعتبار کارت روزانه یا مجوز موقت اید تا در تان باطل کنید. اگر شما برای مثال یک مجوز موقت خریدهالبته شما باید قبل از شر

 کنید، آنگاه شما آن را یم LEZدر  ٢٠٢٠ماه آوریل 
ی

 باطل کنید.  ٢٠٢٠مارس  ٣١روز تا توانید حداکیر رانندگ

 دارید؟  سوایل LEZآیا در مورد  •

o ایمیل به ارسال تان را از طریق زنگ بزنید یا سوال ٠٩ ٢١٠ ١٠ ٣٠توانید به شماره شما یمlez@stad.gent مطرح  

  کنید. 

o پس آنالین قرار بگذاریدخواهید برای یک قرار مالقات بیایید؟ آیا یم . 

Handel en horeca  

 هتل، رستوران، کافه تجارت و 

 ؟ شوند تعطیل نیمکارهان    کسب و   چه •

o (٢٢های شبانه تا ساعت فروشگاههای مواد غذان  ) همچنیر  فروشگاه 

o های مواد غذان  حیوانات فروشگاه 

o ها داروخانه 

o  هاروزنامه فروشر 

o ین  ها و عمده فروشان سوخت پمپ بی  

o ها و دفاتر پسنر بانک 

mailto:kinderopvang@stad.gent.آیا
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o های لباسشون  سالن 

o  )ات فوری  گاراژها )فقط برای تعمیر

 ؟ شوند تعطیل یمکارهان    کسب و   چه •

o وری( دیگر )مانند لباسهای )غیر تمام فروشگاه ابزار فن  و های ها، فروشگاهها، کارواشفروشر ها، کفشفروشر ض 

ونیگ( هم در یط هفته و هم آخر هفته بسته یمفروشگاه                                                        مانند. های لوازم الکیر

o  کافه ها و رستوران ها 

o ها بازارچه 

o ها های زیبان  و سوالریومسالن 

 زیر توجه کنید:  رهنمون هایبه ها شما باید در سوپرمارکت   •

o  نفر حضور داشته باشد.  ١میر مرب  ع در فروشگاه باید فقط  ١٠در هر 

o دقیقه داخل بمانید.  ٣٠توانید حداکیر شما یم 

o  ون بمانید  بیر
 اگر خییل شلوغ است. مدنر

o وتولید مواد غذان  روال عادی خود را یط یم 
کند. بنابراین شما نباید اجناس را انبار کنید، اما فقط به اندازه ان  که تامیر 

  نیاز دارید بخرید. 

Werken en ondernemen 

  و کار آفریب  کار کردن 

 ؟ هستید  هتل/رستوران/کافهیک  شما صاحبآیا  •

o   ی و بردن آن ، اما  کنید تعطیل  خود را  کسب و کار شما باید ی بیر  ساعت  فرستادن غذا و گرفیر  غذا توسط مشیر
به مشیر

 است.  امکان پذیر  ٢٢و  ٧
o ه و  ها رستوران/ ها /نانوان   شدهشخ زمین  سیب فروش هایغرفه یعن   این ی به توانند یم غیر  یک طریق از  هایشانمشیر

 های صف از  و  کنید   رعایت را  بهداشنر  مقررات منظور  این برای کنند.   رسان   خدمات فرستادن یا  بردن و  گرفت     سیستم
  کنید.   اجتناب طوالن  

o ون در  که  قسمنر  در  نه حنر  . باشدنیم مجاز  محل در  نوشیدن یا  خوردن  در  واقع صندیل و  میر   دادن قرار  . قراردارد  بیر
   باشد. یم ممنوع عمویم معابر  در  رو  پیاده

o ینا  
ً
  . کنید   جمع را  رو پیاده در  واقع تانهتل یا  کافه  رستوران، صندیل و  می    باید  شما  که  است معن   این به ضاحتا

o کنند بردن  عرضه یم گرفتن  و   های مواد غذان  که غذاهای کاملباشند، بغیر از کامیونممنوع یم های مواد غذان  کامیون
 ( نباید فروخته شوند )بستن  و وافل

 

 توانید کمک دریافت کنید؟ ، یمود اگر کسب و کار شما بدلیل اقدامات مربوط به کرونا دچار مشکالنر ش  •
o دچار  کرونا   ویروس بدلیل شما  کار   و  کسب  اگر  اند  گرفته  نظر  در  حماینر  اقدامات فالمان دولت هم و  فدرال دولت هم 

 پیدا  Vlaio.be سایت در  شما  را  بیشیر  اطالعات . درآمد کسب  امکان عدم دلیل به غرامت یک مانند  شود  مشکالنر 
   کنید. یم

o  دهد. یم انجام اقدامات شی یک هم گنت  شهرداری خود  
کنر  هایمالیات تمام برای پرداخت مهلت مثال برای گنت  شهرداری  ▪  ٢٠٢٠ سپتامیر  ٣٠ تا  ٢٠٢٠ سال شر

  دهد. یم
ون   قسمت) کنند   پیدا  ادامه توانند نیم که  وکارهان   کسب  برای ها مالیات ▪  هایآگیه ،کافه  یا  رستوران یک بیر

  پرداخت هستند  معتیر  تدابیر  که  زمان   تا  مارس ٣١ از  که  نیست نیازی را  ها،...(غرفه کرایه  راه، در  مرن   ثابت

  کنید. 
  احتمایل اقتصادی کمگ  اقدامات لحظه این در  گنت  شهرداری ▪

 
 در  ما  که  این محض به کند. یم بررش را  اضاف

ی اطالعات مورد  این   . داد  خواهیم اطالع  را  ها  آن کنیم،  دریافت بیشیر

Cultuur, sport en vrije tijd 

 های فعالیت
 

 ، ورزش و اوقات فراغت فرهنگ

 کنیم. آوریل لغو یم ۵ها را تا )نوجوانان( و برنامه تمام فعالیت ها ما  •

 شوند. لغو یمکار جوانان هم در تعطیالت پاک   و فعالیت هایاردوهای تعطیالت  •

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Gent Helpt کمک اضافه توسط داوطلبان : 

 کند. آوری یم گرد  Gent Helpt گنت تمام تقاضاهای کمک را در یط بحران کرونا در وبسایتشهرداری   •

تان نصب کنید یا در صندوق پست دانلود کنید تا به پنجره کارتتوانید یک  تان کمک کنید؟ شما یمآیا میل دارید به همسایگان •

 توانند به شما مراجعه کنند. شوند که یمها شی    ع متوجه یمتان بیاندازید. با این روش آنهمسایگان

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf


Vertaling Nederlands – FARSI. Dit is de vertaling FARSI van “Samenvatting FAQ“ en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de 
originele brontekst “Samenvatting FAQ ". 

ها شی    ع تان بیاندازید. با این روش آننصب کنید یا در صندوق پست همسایگانتان را به پنجره کارتبه کمک نیاز دارید؟ این   آیا  •

   اج دارید. شوند که شما به کمک احتیمتوجه یم

ایط بحران  سالمندان با شماره یم(Ouderenzorg)بخش مراقبت از افراد مسن شهرداری گنت  • یا از  ٠٩ ٢٦٦ ٩١ ٣٩خواهد که شر

 گزارش شود.   communicatie.ouderenzorg@stad.gentطریق 

Politie 

 پلیس

 باشند: یم باز  ١٦:٣٠ تا  ٨ ساعت از  پلیس بزرگ گیشه  ٢ اما  باشند،یم بسته پذیرش هایگیشه •
o Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) 
o Commissariaat Gent Centrum 

فوری هایگزارش که  خواهیمیم ما  •  بیاندازید.  تعویق به را  غی 
o فوری های گزارش  از  تعداد  یک  دوچرخه شقت مثال برای دهید.  انجام Web-On-Police طریق از  توانید یم را  غیر

  دیوار روی نقاشر   و  خسارت فروشگاه، از  شقت (،موتورگازی)

   بزنید.  زنگ ١١٢ یا  ١٠١ اضطراری شماره به پس دارید، قرار  اضطراری وضعیت در  آیا  •

باشد؟ کند و با این وجود باز یمتوسط دولت را رعایت نیم مقررات وضع شدهکه یک فروشگاه، رستوران یا کافه   متوجه شده اید آیا  •
 گزارش دهید.   meldpunt@politie.gent.beیا از طریق  ٠٩ ٢٦٦ ٦۱ ۱۱شماره  ا توانید این را بپس یم

 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
file:///C:/Users/vandenem/Documents/meldpunt@politie.gent.be

