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Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions (FAQ) 

op www.stad.gent/corona (versie van 30 maart 2020) 

 ( 2020مارس   30)صيغة  www.stad.gent/coronaسئلة المتكررة في لأل هذه هي المترجمة من اللغة الهولندية

 

مؤقتا  وتنتهيمارس  18جراءات في في هذه الطريقة نريد أن نوقف فيروس كورونا معكم. تبدأ هذه اإلتعدل مدينة غنت خدماتها. 

 .ذكر تاريخا أخري ما لمأبريل  19في 

ي  Gentinfoأال تجد الجواب على سؤالك؟ اتصل بنا من خالل 
 
 . 10 10 210 09أو  gentinfo@stad.gentف

Wat moet je doen als je ziek bent? 

 ماذا عليك أن تفعل إذا كنت مريضا؟

هل تعاني من الحمى أو التهاب في الزور أو السعال أو ضيق التنفس أو أنف ممتلئ بالمخاط ؟ ال تذهب إلى الطبيب بل  •

 اتصل بطبيبك األسرة هاتفيا. 

o  مساء 7صباحا إلى الساعة  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة:  

 اتصل بطبيبك هاتفيا ▪

ي غنت األطباءقائمة بجميع . تجد هنا حيكأليس لديك طبيب أسرة؟ اتصل بطبيب أسرة في   ▪
 .ف 

o  صباحا وفي نهاية األسبوع : 8مساء إلى الساعة  7من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

  1733اتصل ب  ▪

 بفحصك هاتفيا وسيقرر ما هو من األفضل في حالتك.سيقوم الطبيب  •

o  في حجر صحي.البقاء في الدار 

 أو

o .تحصل على موعد من أجل فحص طبي 

 شهادات طبية جديدة ... ؟ اتصل دائما بطبيبك عبر الهاتف. هل لديك مشاكل صحية أخرى أو هل تحتاج إىل  •

De Dienstverlening 

 الخدمات

 أبريل( 19مصلحة الشؤون المدنية )إجراءات حتى  •

o  ي كل من المركز االداري ومراكز وبالهاتف  على االنترنت المدينةموقع من األفضل أن تتصل من خالل
ف 

 الخدمات. 

o  وري حقيقيا ؟ حدد موعدا ممكنة فقط  المواعد . Gentinfoأو من خالل  االنترنت عبرهل حضورك ض 

ي صباح االثني   
  .  12.30إىل الساعة  9والثالثاء واألربعاء والجمعة من الساعة  ف 

o  ي شباك
ي  Migratieالمواعد أو الدخول الحر غب  ممكنة ف 

 يمكن . Migratie معلومات نقطة وف 

يد  الهاتف عبر  بالشبابيك االتصال .  والبر ي
ون   االلكبى

 loketmigratie@stad.gentو Migratie  :50 71 266 09شباك   ▪

 infopuntmigratie@stad.gentو Migratie  : 40 71 266 09نقطة معلومات  ▪

o  مركز الخدمات المتنقل ومراكز الخدماتMuide-Meulestede و Sint-Kruis-Winkel.مغلقة 

o بالغات خاضة 

. والدةال تذهب إىل الشباك من أجل بالغ عن  ▪ ي المستشف 
امألها . تحصل عىل االستمارات الالزمة ف 

ي بريد ا
ي إىل لوأرسلها ف 

ون   . سيتم االعتراف فيما بعد.geboorten@stad.gentكبى

 وفاة.من أجل بالغ عن  موعد عليك أن تحدد  ▪

 أبريل( 19)إجراءات حتى  OCMWل  مكاتب الرعاية •

o مكانكتروني قدر اإللهل لديك ملف ؟ اتصل بمساعدك االجتماعي عبر الهاتف أو البريد اال. 

o صباحا و  8.30كتروني غير ممكن ؟ احضر إلى مكتب رعاية بين الساعة لعبر الهاتف أو البريد اال االتصال

مساء من االثنين إلى الجمعة. المكاتب مفتوحة ولكن بسعة  5والساعة  1.30أو بين الساعة  12.30الساعة 

 منخفضة.

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
mailto:geboorten@stad.gent
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o  االجتماعيون يام المحدد للمواعد والزيارات المنزلية. يتصل المساعدون األجميع المواعد كل من نقوم بإلغاء

 مكان.هاتفيا قدر اإل

o .نستمر في دفع المعونة. سنقوم بمعالجة الطلبات الجديدة للمعونة 

 أبريل( 19)إجراءات حتى المراكز المحلية للخدمات  •

o غنت مغلقة ويتم إلغاء جميع االنشطة . التابعة لمدينة 11المراكز المحلية للخدمات ال 

o : نواصل عرض خدماتنا 

 سكان الحي في حالة صعبة بالزيارات المنزلية واالتصاالت عبر الهاتف.يساعد المساعدون  ▪

 وجبات الساخنة في المنزل.نقوم بتزويد ال ▪

 أبريل( 19)إجراءات حتى للمسنين مراكز الرعاية  •

o مساعدة الطوية للمرضى والمتطوعين ما عدا ال الزيارات غير مسموح بهافي غنت مغلقة.  5مراكز الرعاية ال

 المركز المعني. المسجلين في

 أبريل( 19)إجراءات حتى  Open Huizenمراكز الحي وال  •

o  جميع مراكز الحي والOpen Huizen .مغلقة 

o  يمكن االتصال هاتفيا بالOpen Inloophuis  في مركز الحيGentbrugge  8.30بين الساعة 

 93 0478الرقم  مساء من االثنين إلى الجمعة على 5و  1.30وبين الساعة  12.30صباحا والساعة 

25 73. 

o  الشريكة التي تزود الوجبات. تتبع جميع التعليمات األمنية.المراكز مفتوحة للمنظنات 

Huwelijken 

 جاتاالزو

 ستتصل مصلحة الشؤون المدنية بك من أجله. أجل زواجك إىل موعد الحق.  •

ي حالة حدوث الزواج لسبب  •
 المذكورين أدناه مسموح به : األشخاص  وجودمعمق ف 

o العروس والعريس 

o الشاهدان 

o 1 مصور 

 أمتار عن اآلخرين.  1.5ابتعدوا دائما 

Begraafplaatsen 

 المقابر

 شخصا فقط ممكن على األقصى. 20جنازات وحضور نقوم بتنظيم ال •

o .ابق ما يكفي من المسافة بين الناس 

o ومدينة غنت. ابق ما يكفي من المسافة بين الناس ومساعدي شركة الجنازة 

o  بتأجيل الذكريات.نقوم 

o  مكتبWesterbegraafplaats .مغلق 

Afval 

 النفايات

 ضع نفياتك أمام الباب كالعادة.  .التخطيطحسب  ةالنفيات غير القانونيبجمع النفايات و IVAGOتقوم  •

 متنزهات إلعادة التدوير مغلقة. •

Geloof 

 الديانة

ة. مجمهور. صلوات الجنازة مالمصليات )المساجد والكنائس ...( مغلقة لل • ي مجموعات صغب 
 كنة فقط ف 

Kinderopvang  

 استقبال األطفال

ل قدر ال  • ي المب  
 مكان. هذه هي دعوة مجلس األمن. أبق أطفالك ف 

أو لدى والدي االستقبال فال يجب عليك أن تدفع دار الحضانة األولية أو مركز رعاية األطفال إذا لم يذهب طفلك إىل  •

 أيام المهال. أبريل وال يجب عليك أن تعطي  19مارس و  14بي   

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
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أن  يمكنهم أساسية أهمية ذات والخدمات القطاعات فين و العامل واآلباءشغلهم  وا يجب عليهم أن يواصل الذين اآلباء •

 ألطفال أو لدى والدي االستقبال لمدينة غنت. دار الحضانة األولية أو مركز رعاية اا أطفالهم إىل و يحض  

 kinderopvang@stad.gentهل لديك أسئلة ؟ اتصل ب  •

Onderwijs 

 التعليم

ل قدر ال  • ي المب  
 
 مكان. هذه هي دعوة مجلس األمن. أبق أطفالك ف

ي جميع أقسام الحضانة  •
 
 والمدارس االبتدائية والثانوية. لم يعد المعلمون يدرسون ف

 ا شغلهمو أن يواصل يجب عليهمالذين  اآلباءهناك مبادرة استقبال ألطفال  •

o ي قطاع الخدمات الطبية
 
 ف

o  ي
 
 أساسي حكومي قطاعف

o لألشخاص ليس لديهم إمكانية أخرى إال االستقبال من قبل األجداد 

Mobiliteit 

 الحركية

العروض المتوفرة واقتض عىل  يجاد ل  NMBSو  De Lijnوسائل النقل العام ستظل فاعلة. قم بزيارة مواقع  •

ي دكاكي   االنتقاالت الالزمة. 
 
ام وف ي الحافلة والبى

 
ي الوراء. . De Lijnالمدفوعات النقدية ليس ممكنة ف

 
 اركب ف

دراجتك . يساعدون األشخاص الذين يحتاجون إىل دراجتحم  Fietsambassadeيصلح أحد ال  ال يزال ممكنا أن  •

  Fietspunten ال . 09 266 77 00حسب التفاق عىل الرقم  فقط الزمة. هذا ممكنالنتقاالت اال من أجل 

 مغلقة.  Fietsendepot وال

 Weba/Decathlonو  Park & Ride Watersportbaanخدمات النقل المكوكية بي   نحافظ عىل  •

 ومركز المدينة. 

 من أجل االنتقاالت الالزمة. هذا ليس ممنوعا.  سكوتر الخدمات مشاركة السيارة والدراجة و يمكنك مواصلة استخدام  •

Lage-emissiezone (LEZ) 

 (LEZ) منطقة االنبعاثات المنخفضة

وس كورونا إيقاف إمارس حتى  18تقوم مدينة غنت بتعديل قواني   منطقة االنبعاثات المنخفضة ابتداء من  • جراءات فب 

ي لن تحصل عىل غرامةمن قبل الحكومة الفيديرالية. ال تزال آالت التصوير تسجل المركبات المرتكبة مخالفة ولكن 
. ف 

 . الذين يبذلون جهودا من أجل رعاية وصحة اآلخرينهذه الطريقة تريد مدينة غنت أقىص تأييد األشخاص 

التسديد  ؟ أطلب  أو رخصة مؤقتة لمدة أطول ولم تعد تحض  إىل غنت بسبب إجراءات كورونا تضي    ح يومي هل لديك  •

ي إىل 
ون  خيص وتاري    خ تضيحك اليومي أو  lez@stad.gentمن خالل بريد الكبى واذكر لوحة رقم سيارتك أو أوراق البى

 مدة رخصتك المؤقتة. اذكر  إذا ما كنت تريد تسديدا أو إمكانية استخدام التضي    ح اليومي أو الرخصة المؤقتة الحقا. 

يت رخصة  مؤقتة لتدخل ال عليك اللغاء قبل بداية تاري    خ تضيحك اليومي أو مدة رخصتك المؤقتة. مثال إذا اشبى

LEZ   ي شهر أبريل
ي  2020ف 

 كأقىص حد.   2020مارس  31فيمكنك إلغاؤها ف 

بريد الكتروني إلى   أو أطرح سؤالك من خالل 09 210 10 30؟ اتصل بالرقم  LEZهل لديك أسئلة عن ال  •

lez@stad.gent 

 . االنترنت عبر موعدك حددهل تريد أن تحض  لتحديد موعد ؟  •

Handel en horeca 

 

 الفنادق والمطاعم والمقاهيالتجارة و

ي  •
ي ما هي الدكاكي   التى

 مفتوحة ؟تبفى

o  مساء( 10مخازن الطعام )والمتاجر حتى الساعة 

o مخازن الغذاء للحيوانات 

o الصيدليات 

o محالت بيع الصحف 

o ين و مزودو الوقود  محطات بب  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
tel:092667700
mailto:lez@stad.gent
tel:092101030
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o يد  المصاريف ومكاتب البر

o المغسالت العامة 

o جلة فقط(المرائب )للتصليحات العا 

 ما هي الدكاكي   المغلقة ؟ •

o  االحذية وغسيل السيارات والمخازن مالبس ومحالت الغب  األساسية )مثال محالت جميع الدكاكي   األخرى

ي 
 
ي مغلقة خالل األسبوع و ف

ونيات( تبفى ي بنفسه ومخازن الكبى ي يقوم بها المشبى
تبيع السلع لألعمال اليدوية التى

 نهاية األسبوع. 

o المقاهي والمطاعم 

o األسواق 

o تجميل والحمامات الشمسيةالصالونات ال 

ي عي   االعتبار  •
 
ي  عليك أن تأخذ ف

 
 :  السوبرماركتالتعليمات التالية ف

o  ي الدكان.  بى مرب  عم 10شخص واحد ل
 
 ف

o  ي الدكان.  30البقاء لمدة
 
 دقيقة إىل أقىص حد ف

o  .ي حالة ازدحام
 
 انتظر خارج الدكان ف

o  ي ما تحتا ي أكبر من المعتاد. اشبى ويد والنتاج بشكل عادي. ال يجب أن تشبى  ج إليه. يجري البى 

Werken en ondernemen 

 العمل والشركات

 ك فندق أو مطعم أو مقىه ؟لهل  •

o  ويد ممكنة بي   الساعة عليك أن  
 مساء.  10صباحا والساعة  7تغلق محلك ولكن الحضار البى

o ي أن
محالت المأكوالت المقلية و محالت سندويتشات وللمطاعم أن تستمر تشغيلها من ل ه من الممكنهذا يعت 
ويدخالل  ز ام قواني   النظافة وتجنب صفوف االنتظار الطويلة. نظام اإلحضار أو الت 

 . قم باحبى

o ي المحل غتر مسموح به
ز
اب ف ي األرصفة. من الممنوع أن يضع األكل والشر

ي المجال رصيف الاث آث. وال ف 
ف 

 .العام

o ي أنه يجب عليك أن
 . من الشارع تزيل جميع رصيف محلك  هذا يعت 

o ي تعرض الوجبات الشاملة لإلحضار )غب  بيع آيسكريم ورقاق(.  عربات األطعمة
 ممنوعة إال عربات األطعمة التى

 

وس كرونا ؟ عىل حصولالهل تقدر عىل  • ي من الصعوبات بسبب إجراءات فب 
كتك تعان   المعونة عندما كانت شر

o  وس إجراءات التأيي الفلمنكية والحكومة الفيديرالية الحكومةتطورت كتك بسبب فب  ي حالة صعوبات لشر
د ف 

ي إزعاج عالوةكورونا مثال 
 Vlaio.be. تجد المزيد من المعلومات ف 

o  .تطورت مدينة غنت بعض الجراءات 

كات تعطي مدينة غنت  ▪ ائب للشر ي التأجيل تسديد جميع الض 
سبتمبر  30حتى  2020سنة ف 

2020 . 

ائب عىل األناض الملغاة )األرصفة و  ▪ الثابت المنظور من الشارع العالم ال يجب أن تدفع الض 

يبة الكشك ...( من   مارس إىل نهاية مدة الجراءات.  13وض 

المزيد من عىل تقوم مدينة غنت بدراسة إجراءات اقتصادية إضافية ممكنة. أول ما حصلنا  ▪
 المعلومات فنخبر به. 

 

Cultuur, sport en vrije tijd 

 الثقافة والرياضة والوقت الحر

 أبريل.  19)للشباب( واألحداث حتى نقوم بإلغاء جميع األنشطة  •

ي  •
ي عطلة عيد الفصح. نلغ 

 أيضا مخيمات الشباب وأنشطة حركة الشباب ف 

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Gent Helpt المساعدة اإلضافية من قبل متطوعين : 

 Gent Helptتجمع مدينة غنت جميع طلبات المساعدة خالل أزمة كرونا في الموقع  •

في هذه الطريقة في صندوق بريد جيرانك. أو وضعها وراء نافذتك  بطاقةانزل جيرانك ؟ لهل تريد أن تعرض مساعدتك  •

 االعتماد عليك.يعرفون أنهم يقدروا على 

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
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في صندوق بريد جيرانك. في هذه الطريقة أو وضعها وراء نافذتك  البطاقةهل تحتاج إلى المساعدة بنفسك ؟ انزل هذه  •

 لى المساعدة.إيعرفون انك تحتاج 

أو  39 91 266 09إبالغ عن الحاالت الخطيرة على الرقم التابعة لمدينة غنت من  Ouderenzorgتطلب دائرة  •

 communicatie.ouderenzorg@stad.gent من خالل

Politie 

 الشرطة

تان مفتوحان بي   الساعة  • طة الكبب   مساء :  4.30صباحا والساعة  8االستقبال مغلقة ومفوضيتا الشر

o غنت العام الشرطة المركز (Ekkergem) 
o غنت مركز مفوضية 

 غتر العاجلة. البالغات نطلب منك أن تؤجل  •

شقة من مثال شقة دراجة )نارية( و  . Web-On-Policeيمكنك أن تبلغ بعض البالغات غب  العاجلة من خالل  •
 متجر وتدامب  والكتابة عىل الجدران. 

ي خطر هل  •
 
 . 112 أو 101  بالرقماتصل ؟ أنت ف

 266 09 ال يتبع القواني   الحكومية وهو مفتوح ؟ يمكنك إبالغ عنه عىل الرقم ىههل تالحظ أن دكان أو مطعم أو مق •

 meldpunt@politie.gent.beأو من خالل  11 61

 

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

