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)Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions (FAQ
)op www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020
هذه هي المترجمة من اللغة الهولندية لألسئلة المتكررة في ( www.stad.gent/coronaصيغة  23مارس ) 2020
تعدل مدينة غنت خدماتها .في هذه الطريقة نريد أن نوقف فيروس كورونا معكم .تبدأ هذه اإلجراءات في  18مارس وتنتهي مؤقتا
في  5أبريل ما لم يذكر تاريخا أخر.
أال تجد الجواب على سؤالك؟ اتصل بنا من خالل  Gentinfoيف  gentinfo@stad.gentأو .09 210 10 10
?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.
 oمن االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحا إلى الساعة  7مساء:
▪ اتصل بطبيبك هاتفيا
▪ أليس لديك طبيب أسرة؟ اتصل بطبيب أسرة في حيك .تجد هنا قائمة بجميع األطباء يف غنت.
 oمن االثنين إلى الجمعة من الساعة  7مساء إلى الساعة  8صباحا وفي نهاية األسبوع :
▪ اتصل ب 1733
• سيقوم الطبيب بفحصك هاتفيا وسيقرر ما هو من األفضل في حالتك.
 oالبقاء في الدار في حجر صحي.
أو
 oتحصل على موعد من أجل فحص طبي.
عب الهاتف.
• هل لديك مشاكل صحية أخرى أو هل تحتاج إىل شهادات طبية جديدة  ...؟ اتصل دائما بطبيبك ر
De Dienstverlening
الخدمات
ى
• مصلحة الشؤون المدنية (إجراءات حت  5أبريل)
 oمن األفضل أن تتصل من خالل موقع المدينة على االنترنت وبالهاتف يف كل من المركز االداري ومراكز
الخدمات.
.
 oهل حضورك ضوري حقيقيا ؟ حدد موعدا عبر االنترنت أو من خالل  Gentinfoالمواعد ممكنة فقط
يف صباح االثني والثالثاء واألربعاء والجمعة من الساعة  9إىل الساعة . 12.30
وف نقطة معلومات  .Migratieيمكن
 oالمواعد أو الدخول الحر غب ممكنة يف شباك  Migratieي
ى
ون.
عب الهاتف ر
االتصال بالشبابيك ر
والبيد االلكب ي
▪ شباك  09 266 71 50 : Migratieوloketmigratie@stad.gent
▪ نقطة معلومات  09 266 71 40 : Migratieوinfopuntmigratie@stad.gent
 oمركز الخدمات المتنقل ومراكز الخدمات  Muide-Meulestedeو Sint-Kruis-Winkelمغلقة.
 oبالغات خاضة
▪ ال تذهب إىل الشباك من أجل بالغ عن والدة .تحصل عىل االستمارات الالزمة يف المستشف .امألها
ى
ون إىل  .geboorten@stad.gentسيتم االعتراف فيما بعد.
وأرسلها يف بريد الكب ي
▪ عليك أن تحدد موعد من أجل بالغ عن وفاة.
• مكاتب الرعاية ل ( OCMWإجراءات ى
حت  19أبريل)
 oهل لديك ملف ؟ اتصل بمساعدك االجتماعي عبر الهاتف أو البريد االلكتروني قدر اإلمكان.
 oاالتصال عبر الهاتف أو البريد االلكتروني غير ممكن ؟ احضر إلى مكتب رعاية بين الساعة  8.30صباحا و
الساعة  12.30أو بين الساعة  1.30والساعة  5مساء من االثنين إلى الجمعة .المكاتب مفتوحة ولكن بسعة
منخفضة.
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•

 oنقوم بإلغاء جميع المواعد كل من األيام المحدد للمواعد والزيارات المنزلية .يتصل المساعدون االجتماعيون
هاتفيا قدر اإلمكان.
 oنستمر في دفع المعونة .سنقوم بمعالجة الطلبات الجديدة للمعونة.
المراكز المحلية للخدمات (إجراءات ى
حت  13أبريل)
 oالمراكز المحلية للخدمات ال 11التابعة لمدينة غنت مغلقة ويتم إلغاء جميع االنشطة .
 oنواصل عرض خدماتنا :
▪ يساعد المساعدون سكان الحي في حالة صعبة بالزيارات المنزلية واالتصاالت عبر الهاتف.
▪ نقوم بتزويد الوجبات الساخنة في المنزل.
مراكز الرعاية للمسنين (إجراءات ى
حت  19أبريل)
 oمراكز الرعاية ال 5في غنت مغلقة .الزيارات غير مسموح بها ما عدا المساعدة الطوية للمرضى والمتطوعين
المسجلين في المركز المعني.
مراكز الحي وال ( Open Huizenإجراءات ى
حت  19أبريل)
 oجميع مراكز الحي وال  Open Huizenمغلقة.
 oيمكن االتصال هاتفيا بال  Open Inloophuisفي مركز الحي  Gentbruggeبين الساعة 8.30
صباحا والساعة  12.30وبين الساعة  1.30و  5مساء من االثنين إلى الجمعة على الرقم 0478 93
25 73.
 oالمراكز مفتوحة للمنظنات الشريكة التي تزود الوجبات .تتبع جميع التعليمات األمنية.

Huwelijken
الزواجات
• أجل زواجك إىل موعد الحق .ستتصل مصلحة الشؤون المدنية بك من أجله.
يف حالة حدوث الزواج لسبب معمق وجود األشخاص المذكورين أدناه مسموح به :
•
 oالعروس والعريس
 oالشاهدان
 1 oمصور
ابتعدوا دائما  1.5أمتار عن اآلخرين.
Begraafplaatsen
المقابر
• نقوم بتنظيم الجنازات وحضور  20شخصا فقط ممكن على األقصى.
 oابق ما يكفي من المسافة بين الناس.
 oابق ما يكفي من المسافة بين الناس ومساعدي شركة الجنازة ومدينة غنت.
 oنقوم بتأجيل الذكريات.
 oمكتب  Westerbegraafplaatsمغلق.
Afval
النفايات
• تقوم  IVAGOبجمع النفايات والنفيات غير القانونية حسب التخطيط  .ضع نفياتك أمام الباب كالعادة.
• متنزهات إلعادة التدوير مغلقة.
Geloof
الديانة
• المصليات (المساجد والكنائس  )...مغلقة للجمهور .صلوات الجنازة ممكنة فقط يف مجموعات صغبة.

Kinderopvang
استقبال األطفال
ه دعوة مجلس األمن.
.
• أبق أطفالك يف المبل قدر المكان هذه ي
• إذا لم يذهب طفلك إىل دار الحضانة األولية أو مركز رعاية األطفال أو لدى والدي االستقبال فال يجب عليك أن تدفع
تعط أيام المهال.
بي  14مارس و  15أبريل وال يجب عليك أن
ي
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اآلباء الذين يجب عليهم أن يواصلوا شغلهم واآلباء العاملون في القطاعات والخدمات ذات أهمية أساسية يمكنهم أن
يحضوا أطفالهم إىل دار الحضانة األولية أو مركز رعاية األطفال أو لدى والدي االستقبال لمدينة غنت.
هل لديك أسئلة ؟ اتصل ب kinderopvang@stad.gent

Onderwijs
التعليم
ه دعوة مجلس األمن.
.
هذه
مكان
ال
قدر
ل
المب
ف
أطفالك
أبق
•
ي
ي
• لم يعد المعلمون يدرسون يف جميع أقسام الحضانة والمدارس االبتدائية والثانوية.
• هناك مبادرة استقبال ألطفال اآلباء الذين يجب عليهم أن يواصلوا شغلهم
 oيف قطاع الخدمات الطبية
 oيف قطاع حكومي أساسي
 oلألشخاص ليس لديهم إمكانية أخرى إال االستقبال من قبل األجداد
Mobiliteit
الحركية
• وسائل النقل العام ستظل فاعلة .قم بزيارة مواقع  De Lijnو  NMBSليجاد العروض المتوفرة واقتض عىل
ى
وف دكاكي  .De Lijnاركب يف الوراء.
االنتقاالت الالزمة .المدفوعات النقدية ليس ممكنة يف الحافلة والبام ي
• ال يزال ممكنا أن يصلح أحد ال  Fietsambassadeدراجتك  .يساعدون األشخاص الذين يحتاجون إىل دراجتحم
من أجل االنتقاالت الالزمة .هذا ممكن فقط حسب التفاق عىل الرقم  .09 266 77 00ال Fietspunten
وال  Fietsendepotمغلقة.
• نحافظ عىل خدمات النقل المكوكية بي  Park & Ride Watersportbaanو Weba/Decathlon
ومركز المدينة.
• يمكنك مواصلة استخدام خدمات مشاركة السيارة والدراجة والسكوتر من أجل االنتقاالت الالزمة .هذا ليس ممنوعا.
)Lage-emissiezone (LEZ
منطقة االنبعاثات المنخفضة )(LEZ
ى
• تقوم مدينة غنت بتعديل قواني منطقة االنبعاثات المنخفضة ابتداء من  18مارس حت إيقاف إجراءات فبوس كورونا
من قبل الحكومة الفيديرالية .ال تزال آالت التصوير تسجل المركبات المرتكبة مخالفة ولكن لن تحصل عىل غرامة .يف
هذه الطريقة تريد مدينة غنت أقىص تأييد األشخاص الذين يبذلون جهودا من أجل رعاية وصحة اآلخرين.
يوم أو رخصة مؤقتة لمدة أطول ولم تعد تحض إىل غنت بسبب إجراءات كورونا ؟ أطلب التسديد
• هل لديك تضي ح ي
ى
ى
اليوم أو
ون إىل  lez@stad.gentواذكر لوحة رقم سيارتك أو أوراق البخيص وتاري خ تضيحك
من خالل بريد الكب ي
ي
اليوم أو الرخصة المؤقتة الحقا.
مدة رخصتك المؤقتة .اذكر إذا ما كنت تريد تسديدا أو إمكانية استخدام التضي ح
ي
ى
اليوم أو مدة رخصتك المؤقتة .مثال إذا اشبيت رخصة مؤقتة لتدخل ال
عليك اللغاء قبل بداية تاري خ تضيحك
ي
 LEZيف شهر أبريل  2020فيمكنك إلغاؤها يف  31مارس  2020كأقىص حد.
• هل لديك أسئلة عن ال  LEZ؟ اتصل بالرقم  09 210 10 30أو أطرح سؤالك من خالل بريد الكتروني إلى
lez@stad.gent
• هل تريد أن تحض لتحديد موعد ؟ حدد موعدك عبر االنترنت.
Handel en horeca
التجارة والفنادق والمطاعم والمقاهي
• ما ه الدكاكي ى ى
تبف مفتوحة ؟
الت ي
ي
ي
 oمخازن الطعام (والمتاجر ى
حت الساعة  10مساء)
 oمخازن الغذاء للحيوانات
 oالصيدليات
 oمحالت بيع الصحف
 oمحطات ببين و مزودو الوقود
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•

البيد
 oالمصاريف ومكاتب ر
 oالمغسالت العامة
 oالمرائب (للتصليحات العاجلة فقط)
ه الدكاكي المغلقة ؟
ما ي
 oجميع الدكاكي األخرى غب األساسية (مثال محالت المالبس ومحالت االحذية وغسيل السيارات والمخازن
ى
ى
ى
ى
تبف مغلقة خالل األسبوع و يف
الت يقوم بها المشبي بنفسه ومخازن الكبونيات) ي
تبيع السلع لألعمال اليدوية ي
نهاية األسبوع.
المقاه والمطاعم
o
ي
 oاألسواق
 oالصالونات التجميل والحمامات الشمسية
عليك أن تأخذ يف عي االعتبار التعليمات التالية يف السوبرماركت :
 oشخص واحد ل  10م ىب مرب ع يف الدكان.
 oالبقاء لمدة  30دقيقة إىل أقىص حد يف الدكان.
 oانتظر خارج الدكان يف حالة ازدحام.
أكب من المعتاد .ى
تشبي ر
البويد والنتاج بشكل عادي .ال يجب أن ى
 oيجري ى
اشبي ما تحتاج إليه.

Werken en ondernemen
العمل والشركات
• هل لك فندق أو مطعم أو مقىه ؟
ى
 oعليك أن تغلق محلك ولكن الحضار البويد ممكنة بي الساعة  7صباحا والساعة  10مساء.
يعت أنه من الممكن لمحالت المأكوالت المقلية و محالت سندويتشات وللمطاعم أن تستمر تشغيلها من
 oهذا ي
التويد .قم ى
خالل نظام اإلحضار أو ز
باحبام قواني النظافة وتجنب صفوف االنتظار الطويلة.
ز
 oاألكل ر
غت مسموح به .وال يف األرصفة .من الممنوع أن يضع آثاث الرصيف يف المجال
والشاب يف المحل ر
العام.
يعت أنه يجب عليك أن تزيل جميع رصيف محلك من الشارع.
 oهذا ي
 oعربات األطعمة ممنوعة إال عربات األطعمة ى
الت تعرض الوجبات الشاملة لإلحضار (غب بيع آيسكريم ورقاق).
ي
•

ر
تعان من الصعوبات بسبب إجراءات فبوس كرونا ؟
هل تقدر عىل الحصول عىل المعونة عندما كانت شكتك ي
ر
 oتطورت الحكومة الفيديرالية والحكومة الفلمنكية إجراءات التأييد يف حالة صعوبات لشكتك بسبب فبوس
كورونا مثال عالوة إزعاج .تجد المزيد من المعلومات يف Vlaio.be
 oتطورت مدينة غنت بعض الجراءات.
ى
ر
سبتمب
تعط مدينة غنت تأجيل تسديد جميع الضائب للشكات يف السنة  2020حت 30
▪
ر
ي
.2020
▪ ال يجب أن تدفع الضائب عىل األناض الملغاة (األرصفة والعالم الثابت المنظور من الشارع
وضيبة الكشك  )...من  13مارس إىل نهاية مدة الجراءات.
▪ تقوم مدينة غنت بدراسة إجراءات اقتصادية إضافية ممكنة .أول ما حصلنا عىل المزيد من
فنخب به.
المعلومات
ر

Cultuur, sport en vrije tijd
الثقافة والرياضة والوقت الحر
• نقوم بإلغاء جميع األنشطة (للشباب) واألحداث ى
حت  5أبريل.
نلغ أيضا مخيمات الشباب وأنشطة حركة الشباب يف عطلة عيد الفصح.
•
ي
Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers
 : Gent Helptالمساعدة اإلضافية من قبل متطوعين
• تجمع مدينة غنت جميع طلبات المساعدة خالل أزمة كرونا في الموقع Gent Helpt
• هل تريد أن تعرض مساعدتك لجيرانك ؟ انزل بطاقة وضعها وراء نافذتك أو في صندوق بريد جيرانك .في هذه الطريقة
يعرفون أنهم يقدروا على االعتماد عليك.
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هل تحتاج إلى المساعدة بنفسك ؟ انزل هذه البطاقة وضعها وراء نافذتك أو في صندوق بريد جيرانك .في هذه الطريقة
يعرفون انك تحتاج إلى المساعدة.
تطلب دائرة  Ouderenzorgالتابعة لمدينة غنت من إبالغ عن الحاالت الخطيرة على الرقم  09 266 91 39أو
من خالل communicatie.ouderenzorg@stad.gent

Politie
الشرطة
• االستقبال مغلقة ومفوضيتا ر
الشطة الكببتان مفتوحان بي الساعة  8صباحا والساعة  4.30مساء :
 oالمركز الشرطة العام غنت )(Ekkergem
 oمفوضية مركز غنت
غت العاجلة.
البالغات
• نطلب منك أن تؤجل
ر
• يمكنك أن تبلغ بعض البالغات غب العاجلة من خالل  .Police-On-Webمثال شقة دراجة (نارية) و شقة من
متجر وتدامب والكتابة عىل الجدران.
• هل أنت يف خطر ؟ اتصل بالرقم  101أو .112
• هل تالحظ أن دكان أو مطعم أو مقىه ال يتبع القواني الحكومية وهو مفتوح ؟ يمكنك إبالغ عنه عىل الرقم 09 266
 61 11أو من خالل meldpunt@politie.gent.be
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020
تعديالت تدابير  7أبريل 2020
Bibliotheek
المكتبة
•
•

المكتبة مغلقة .بإمكانك أن تعيد الكتب إلى  De Krookأو المكتبة في حيك وذلك فقط عن طريق وضعها في صناديق
اإلعادة .عليك أن تقرأ الكتب في البيت .ال يُسمح لك بالدراسة أو استخدام الحاسوب في المكتبة.
يمكنك أن تستعير كتبا ولكن من خالل الحجز عبر الموقع فقط .تحصل بعدها على تأكيد يفيد أنك تستطيع الذهاب إلى
المكتبة الستالم الكتب التي حجزتها.

Dienst Burgerzaken
مصلحة الشؤون المدنية
•

ال يُسمح لك أن تأتي إال إذا كان لديك موعد .انتبه! يمكنك فقط تحديد موعد لألمور المستعجلة والتي ال تستطيع تسويتها
عبر الموقع اإللكتروني.

•

هذه الدوائر مفتوحة AC Zuid :وكذا مراكز الخدمات في  Gentbruggeو Nieuw-GentوSint-
 Amandsbergو Wondelgemأيام اإلثنين ،الثالثاء ،األربعاء والجمعة صباحا (من الساعة  9إلى .)12:30

•

الدوائر Drongen :و Ledebergو Mariakerkeو OostakkerوSint-Denijs-Westrem
و :Zwijnaardeمفتوحة أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة صباحا (من الساعة  9إلى .)12:30

•

تحاول بلدية غنت معالجة أكبر عدد ممكن من الملفات بشكل رقمي.

•

هل ولد لك طفل؟ يتم تسجيل الوالدة عبر الموقع اإللكتروني ولم يعد باإلمكان القيام بذلك لدى دائرة البلدية أو عن طريق
المستشفيات نفسها.
تحصل في المستشفى على االستمارات الالزمة .قم بتعبئتها وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى
 geboorten@stad.gentأما االعتراف بالطفل فيمكن أن يتم فيما بعد.

•

يُسمح لمراسيم الزيجات الرسمية أن تستمر لكن بحضور العروسين والشهود فقط.

•

االحتفاالت السنوية بذكرى معينة أو بعيد الميالد المائة :ال يُسمح باالحتفاالت أو الزيارات في المنزل إلى غاية 19
أبريل/نيسان

Het Gentinfopunt
شباك االستعالمات لبلدية غنت Gentinfopunt
يفتح شباك االستعالمات لبلدية غنت في دائرة  AC Zuidأيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة من الساعة  9صباحا إلى 12
والنصف ظهرا في حين يكون مغلقا أيام الخميس والسبت واألحد.
بإمكانك أن تأتي إلى شباك االستعالمات لبلدية غنت لألمور التالية:
•
•

استالم أكياس النفايات المنزلية لمن له قسيمة االستفادة من التصحيح االجتماعي.
شراء شيكات سيارة األجرة
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•
•

ختم الوثائق الالزمة للحصول على عالوة البطالة الجزئية( .انتبه! ال يتعلق األمر بوثائق البطالة المؤقتة)
تعبئة بطاقة عدادات الدفع المسبق

Psychisch welzijn
الرعاية النفسية
هل تمر من وقت عصيب؟ هل تعاني من الخوف أو من حالة ذعر أو تأتيك أفكار مظلمة؟
يقدم لك هذا الفيديو بعض النصائح بلغة بسيطة .بهذه الطريقة تحافظ على سالمتك العقلية خالل هذه الفترة:.
هل أنت قلق بسبب أزمة كورونا؟ هل لديك سؤال عن الرعاية؟ يمكنك االتصال ب  CAWغنت .09 265 04 00 :يمكنك
أيضا التواصل مع ( CAWالمركز العام للرعاية االجتماعية) عبر البريد اإللكتروني وعبر الدردشة .ستجد أيضا فيديو  VGTعلى
الموقع

https://www.caw.be/contacteer-ons

هل تبحث على مساعدة نفسية؟ بإمكانك أيضا الدردشة أو االتصال هاتفيا ب  Tele-Onthaalعلى الموقع
 https://www.tele-onthaal.be/أو على الرقم  :106كل مساء من الساعة  6إلى الساعة  11ويومي األربعاء
واألحد ابتداء من الساعة  3بعد الظهر.
ستجد أيضا بعض النصائح على هذا الفيديو لطبيبة نفسية صماء  Goedele De Clerckعبر الرابط
Https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-coronagoedele-de-clerck
هل تبحث عن أشكال أخرى من المساعدة النفسية؟ تجد قائمة المبادرات وبيانات االتصال على هذا الصفحة.

De Dienst Kinderopvang
قسم رعاية األطفال
يوفر قسم رعاية األطفال لبلدية غنت بتوفير خدمة رعاية طارئة خالل عطلة عيد الفصح لمجموعة معينة من األطفال:
•
•
•

أطفال آباؤهم يعملون في قطاع أساسي.
أطفال يعيشون في وضعية عائلية صعبة
أطفال ضعفاء اجتماعيا أو طبيا

يمكن لهؤالء األطفال االستفادة من خدمة رعاية األطفال في مدرستهم أو إلى مبادرة حضانة لألطفال تابعة لبلدية غنت بغض النظر
عن المدرسة التي هم مسجلون فيها .تكون خدمة الرعاية من الساعة  7صباحا إلى  6مساء .خدمة رعاية الطارئة مجانية.
يمكن لآلباء الذي يريدون االستفادة من خدمة رعاية األطفال الطارئة خالل عطلة عيد الفصح أن يسجلوا حتى آخر يوم من العطلة.
للمزيد من المعلومات والتسجيلhttps://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie :
هل لديك سؤال مستعجل؟ أرسل رسالة إلكترونيا على buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
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Huisvuil
النفايات المنزلية
تم تأجيل عملية استبدال أكياس النفايات المنزلية الصفراء باألكياس الخضراء .ستستمر شركة  IVAGOفي جمع األكياس الصفراء
التي عليها طابع أحمر إلى غاية  1يوليو/تموز .الزالت عملية تزويد محالت السوبرماركت والمحالت التجارية باألكياس الخضراء
قائمة.
كما سيتم تأجيل تغيير التعريفة الستعمال حاويات النفايات ذات شريحة أو نقط فرز النفايات تحت األرض لألسر المستفيدة .سوف يتم
تطبيق األٍسعار الجديدة اعتبارا من  1يونيو/حزيران.

Mobiliteit
التنقل
تعمل خدمات النقل المكوكي بين محطة  Park&Ride Watersportbaanو Weba/Decathlonوبين مركز المدينة من يوم
اإلثنين إلى الجمعة في األوقات التالية:
•
•

من الساعة  7إلى الساعة  10صباحا :كل  15دقيقة
من الساعة  4إلى الساعة  7مساء :كل  15دقيقة

ال تعمل حافالت النقل المكوكي خارج هذه األوقات.
خدمة النقل بحافلة  Wandelbussenمتوقفة.

Parkeren
موقف السيارات
لن تمر دوريات مراقبة مواقف السيارات الغير مجانية في غنت من  23مارس/آذار إلى غاية  19أبريل/نيسان.
انتبه :الزالت القوانين األخرى سارية وسيتم مراقبة االلتزام بها :المواقف المخصصة بسكان الحي تُستعمل فقط لسكان الحي وال
يُسمح بإيقاف السيارة على الرصيف أو الطريق الخاص بالدرجات كما يُمنع أن تركن سيارتك في المنطقة المخصصة للراجلين.
LEZ
منطقة االنبعاثات المنخفضة ()LEZ
الزالت مراقبة منطقة االنبعاثات المنخفضة بالكاميرات مستمرة ولكن لن يتم مؤقتا تحرير المخالفات .ابتدأ هذا التدبير يوم 18
مارس/آذار إلى حين تخفف التدابير الحكومية .هل تقود في منطقة  LEZبمركبة غير مسموح بها؟ لن تحصل على غرامة بل تستلم
رسالة تتضمن معلومات توضيحية .تريد مدينة غنت بهذه الطريقة تسهيل التنقالت الضرورية لألشخاص الذين يكرسون أنفسهم في
رعاية وصحة اآلخرين.

Buitenland
التنقل خارج البلد
هل أحتاج إلى تصريح بالمرور لزيارة شريك حياتي الذي يعيش في بلد آخر؟
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 بإمكانك استعمال وثيقة موقعة. لكن تحتاج إلى بطاقة التعريف ووثيقة تثبت بأن الشخص الذي تريد زيارته هو فعال شريك حياتك،ال
.من قبلك ومن قبل شريك حياتك والتي تؤكدان فيها عالقتكما

