
Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked 

Questions (FAQ) op www.stad.gent/corona (versie van 23 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
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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   ینگهدار  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 

دولت که   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 کشند زحمت 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 همچنیر  فروشگاههای مواد غذان  ) 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 
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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 تمام فروشگاه ابزار فن  و های ها، فروشگاهها، کارواشفروشر ها، کفشفروشر )غیر 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 ١٣ 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 

 فهای فعالیت
 

 ، ورزش و اوقات فراغت رهنگ

 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


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

   تیاج دارید. شوند که شما به کمک احمتوجه 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
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 

ات   2020آوریل  7تداببر  در  تغیبر
Bibliotheek 

 کتابخانه
فقط از  کار   تان برگردانید. اینیا به کتابخانه محل Krookها را به توانید کتابباشد. البته شما یمکتابخانه تعطیل یم ▪

مطالعه باید در خانه  شما باشد. شما نباید وارد کتابخانه شوید. پذیر یمهای مخصوص برگرداندن امکانطریق صندوق

 باشد. پذیر نیمدر کتابخانه امکاننیر  کامپیوتر  از یا استفاده مطالعه دروس. کنید 

ید. شمیم نالینآ رزروشما فقط در صورت    ▪ کنید که بوسیله آن یمدریافت  ایها تاییدیتوانید کتاب به امانت بگیر

ییم ید.  شده را رزرو  که  توانید چیر   در کتابخانه تحویل بگیر

Dienst Burgerzaken 

 امور شهروندان  خدمات

 در  فقطتوانید مراجعه کنید . توجه کنید! شما یم قرار قبیلبا گذاشیر   فقطشما ◾
ی

، آنالینموارد اضطراری و عدم امکان رسیدگ

  قرار بگذارید.  توانید یم

ووندلخم در روزهای  ،برگآماندس-گنت، سینت-بروخه، نیوو مراکز خدمانر در گنت AC Zuidها باز هستند: این گیشه ◾

  ( باز هستند.  12:30و ساعت  9شنبه، چهارشنبه و جمعه قبل از ظهر)بیر  ساعت دوشنبه، سه

م و زوینآکر، سبرخ، ماریاکرکه،اوستدرونگن، لیده ◾ ارده در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه قبل از ینت دنیس وسیر

  ( باز هستند.  12:30و ساعت  9ظهر)بیر  ساعت 

 کند.   مکان به همه چیر  کوشد حنر اال یمشهرداری گنت  ◾
ی

 آنالین رسیدگ

های در بخش زایمان به شما فرمو نه از طریق گیشه.  شود انجام یم یا در خود بیمارستانآنالین فرزند تولد  ثبتتولد فرزند؟  ◾ 

 انجام یمایمیل کنید.   geboorten@stad.gentو به  ردهها را پرکشود. آنالزم داده یم
ً
 شود. اظهاریه قبول فرزند بعدا

 د. نها  برگزار شو کنند و شاهدان آنیمازدواج که توانند فقط با حضور اشخایص  یم ها ازدواج ◾

 برگزار نیم 19ها: تا ساله 100 جشن و ها  سالگرد های مربوط به جشن ◾
ی

 شود. آوریل هیچ جشن و مالقات خانگ

Het Gentinfopunt 
Het Gentinfopunt  در گیشهAC Zuid شنبه، . پنج12:30تا ساعت  9شنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت : دوشنبه، سه

 باشد. شنبه و یکشنبه تعطیل یم

 مراجعه کنید:   het GentinfoPunt توانید بدون قرار قبیل به گیشهیم رای امور زیر ب

 (Sociale correctie)در چارچوب تصحیح اجتمایع  ٌبنهای زباله همراه با یک دریافت کیسه •

 تاکیس  ٌبنخرید  •

ید(  توجهقت. )مهر کردن مدارک مربوط به بیکاری پاره و  •  : با مدارک مربوط به بیکاری موقت اشتباه نگیر

 شارژکردن یک کنیر اعتباری  •

 welzijn: Psychisch 

  روان   سالمت
 
ایط اوقات بعض   آیا  ده اوقات گایه  ترسید،یم آیا  شود؟یم سخت شما  برای شر   دارید؟ منف   افکار  یا  هستید  وحشیر 

 

mailto:geboorten@stad.gent
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 حفظ را  تانسالمنر  روان   نظر  از  مدت این در  شما  ترتیب بدین دهد. یم ساده زبان به راهنمان   چند  شما  به  کوتاه  فیلم این
  کنید: یم

 

  کرونا   بحران مورد  در  اگر 
 
 بزنید:  زنگ گنت  CAW به توانید یم دارید  سوایل سالمنر  مورد  در  یا  و  هان  نگران

 )زبان اشاره زبان به فیلم یک همچنیر   کنید.   چت CAW با  یا  فرستاده ایمیل CAW به توانید یم همچنیر   شما  .  09 265 04 00 

  باشد. یم موجود  ons/-https://www.caw.be/contacteer  وبسایت در  VGT ناشنوایان(

 
  کمک به آیا 

 
 زنگ  Onthaal-Tele به onthaal.be/-https://www.tele طریق از  توانید یم همچنیر   شما  دارید؟ نیاز  روان

 بزنید.  زنگ  106 به یا  کنید   چت Onthaal-Tele با  یا  بزنید 
 بعد به 15 ساعت از  بعدازظهر  یکشنبه و  چهارشنبه روزهای در  و  23 تا  18 ساعت از  شب هر 

 
 )زبان اشاره زبان به Clerck De Goedele نام به ناشنوا  روانشناس یک از  هان  راهنمان   اینجا  در  توانید یم همچنیر   شما 

 کنید:   دریافت  ناشنوایان(
 clerck-de-goedele-corona-bij-stress-met-omgaan-https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe 

 

 را  گنت  در  تماس واطالعات ابتکارات از  لیست یک صفحه این در  توانید یم شما  دارید؟ نیاز  دیگری وان  روانیر  هایکمک  به آیا 
  آورید.  بدست

 

Kinderopvang Dienst De 

 مهد کودک  خدمات

   کند: یم اضطراری نگهداری پاک عید  تعطیالت طول در  مشخض کودکان  از  گنت  شهرداری کودک  مهد  خدمات

 کنندیم کار   مهم بخش یک در  که  والدین   کودکان •
ایط که  کودکان   •   شر

ی
  دارند  سخنر  خانگ

  هستند  پذیر آسیب پزشگ یا  اجتمایع نظر  از  که  کودکان   •

 

توانند به نگهداری در مدرسه یا به نگهداری به ابتکار شهرداری گنت بروند. محل کنون  مدرسه این کودکان مهم این کودکان یم
 باشد. یم رایگانباشد. نگهداری اضطراری باز یم 18تا  7نیست. پذیرش و نگهداری از ساعت 

خواهند از نگهداری اضطراری در یط تعطیالت عید پاک استفاده کنند، تا آخرین روز تعطیالت وقت دارند تا والدین  که یم
 شان را انجام دهند.  تقاضای

 paasvakantie-noodopvang-hrijvenhttps://stad.gent/inscبرای اطالعات بیشیر و ثبت نام 

  ایمیل بفرستید.   buitenschoolse.kinderopvang@stad.gentیک سوال فوری؟ به 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
mailto:buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
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Huisvuil 

 
 

 زباله خانگ

 های زرد با نوشته قرمز بر روی آنکیسه  IVAGOهای زباله سیر  به تعویق افتاده است. های زباله زرد با کیسهبرنامه تعویض کیسه
 های محیل در حال انجام است.  ها و فروشگاههای سیر  به سوپرمارکتکند. تحویل کیسهژوئیه جمع آوری یم 1را  تا 

افتد. کنند به تعویق یماستفاده یم کانتیی  با چیپ یا مراکز زیرزمین  تفکیکهان  که از همچنیر  تغییر تعرفه برای خانواده
 شوند. اعمال یمژوئن  1های جدید از تعرفه

Mobiliteit:  

 : عمویم هیاستفاده از وسائط نقل

و مرکز شهر از دوشنبه تا جمعه در  Weba/Decathlonو  de park and rides Watersportbaanهای شاتل بیر  شویس
 کنند: های زیر کار یمزمان

 دقیقه.  15: هر 10تا ساعت  7از ساعت  •

 دقیقه.  15: هر 19تا ساعت  16از ساعت  •

 

 کنند. های شاتل خارج از این ساعات کار نیمشویس

Wandelbus کنند. کنند( کار نیمم رفت و آمد یمها )اتوبوس های کوچک بدون ایستگاه ثابت که با شعت ک 

Parkeren 

 پارک کردن 

یل بر روی  19مارس تا  23از   شود. نیم در گنت انجام (غی  رایگانپرداخن  )پارک کردن آوریل کنیر

ل یمها  رعایت آن و  بودهمعتیر  همچناندیگر  مقررات: تمام کنید  توجه برای مثال: محل پارک ساکنیر  برای ساکنیر   شود. کنیر
 رو یا محل تردد دوچرخه یا عابران پیاده ممنوع است. باشد، پارک کردن در پیادهیم

LEZ: 

 : (به خاطر حفاظت از محیط زیست در مناطق خاص ها لیاتوموب برخ   ورود  انتشار کم )منع ناحیه

 

 کیس جریمه نیمخود ادامه یم به فعالیت(LEZ) انتشار کمواخ نها در دوربیر  
ً
وع  18شود. این تدبیر از دهند، اما موقتا مارس شر

 که از سخنر تدابیر دولت 
 کنید،  LEZدر با یک خودرو غیر مجاز شود، معتیر خواهد بود. اگر شما نکاسته   شده و تا زمان 

ی
رانندگ

خواهد از تمام افرادی که یک ید. شهرداری گنت یمکنشوید اما یک نامه همراه با یک شی اطالعات دریافت یمجریمه نیم
وری انجام یم  دهند تا  به سالمنر و مراقبت از دیگران کمک کنند، حمایت کند. جابجان  ض 
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Buitenland 

 خارج از کشور

 را در خارج از کشور مالقات کنم؟  مآیا من به یک مدرک عبور نیاز دارم تا بتوانم همس 

شما است.  خواهید مالقات کنید همس باشید و مدرگ که نشان دهد شخض که یمداشته مدرک شناسان  شما باید یک  اما  خیر 

  یکدیگر هستید.  که شما همس باشد   قید شده باید  . در آن، باشد امضاء شدهتان که بوسیله شما و همس   تواند یک مدرگآن یم
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UPDATE FAQ 18/05/2020 
 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  

 باشند؟ها در گنت باز میجستجوکننده سریع: چه زمانی کدام مکان

. شوداین جدول کامل نیست و به طور مستمر تکمیل یم  

 گروه هفته آخر هفته

 هاداروخانه بله بله

 (Archief Gent)بایگان  گنت  خبر  خبر 

 هانانوان   بله بله

 خبر 
 کردن  رزرو  بردن، خود  همراه و  گرفت     برای فقط 

 هاکتابخانه است!  اجباری

 های محیلخانه خبر  خبر 

ون  آن( ها )همراه با کافه خبر  خبر   بخش ببر

 Blaarmeersenکمپ  خبر  خبر 

 کارواش بله بله

 سینما خبر  خبر 

 (Containerparken)مراکز بازیافت  بله بله

 پناهگاه حیوانات خبر  خبر 

 های مواد غذان  حیواناتفروشگاه بله بله

 هاهای بچهپارک حیوانات / مزرعه بله بله

 هادیسکوتک خبر  خبر 

  ابزارآالت   هافروشگاه بله بله

 استور دراگ بله بله

 مراکز بدنسازی  خبر  خبر 

 شدهزمیب  رسخهای فروش سیبغرفه فقط برای گرفت   و بردن  فقط برای گرفت   و بردن

 های جشنسالن خبر  خبر 

 هاگاراژ  بله بله

 های گلفباشگاه بله بله

یس به بار، رستوران،  بله، اما امکان دسب 
فضاهای تفرییح وجود ندارد. رسویس 

 پذیر است. برای اتاق امکان

یس به بار، رستوران، فضاهای  بله، اما امکان دسب 
پذیر تفرییح وجود ندارد. رسویس برای اتاق امکان

 شاها ها و سایر مهمانهتل است. 

 هاآرایشگاه بله، با قرار قبیل بله، با قرار قبیل

 های لباس و کفشفروشگاه بله بله

 هافرویس  روزنامه بله بله

 هابازارچه بله بله

 هاموزه بله بله

 های شبانهفروشگاه  22تا ساعت  22تا ساعت 

 هاخیایط بله بله

 (Open Huizen)باز های خانه خبر  خبر 

 اپرا و تئاتر خبر  خبر 
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 گروه هفته آخر هفته

، اما تحویل به خانه، رسویس گرفت   و  خبر
 پذیر است. امکان بردن و خرید با ماشتر  

، اما تحویل به خانه، رسویس گرفت   و بردن و  خبر
ون  آن( رستوران  پذیر است. امکان خرید با ماشتر    ها )همراه با بخش ببر

 های زیبان  سالن با قرار قبیلبله،  بله، با قرار قبیل

 مراکز خرید بله بله

 هاقصانر  بله بله

 ها( ها )همچنتر  در پارکشهربازی خبر  خبر 

 )شامل مرنر شخیص( سالن خبر  خبر 
 های ورزیس 

  Stadswinkels بله خبر 

 های پارچهفروشگاه بله بله

 هاسوپرمارکت بله بله

ین بله بله  هاپمپ بب  

 مراکز فروش گل و گیاه بله بله

 های رساندن به خانهرسویس بله بله

 هالباسشون   بله بله

 

 

Dienstverlening Stad Gent 

    رسان  شهرداری گنتخدمات

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 

 توانم تغییر آدرسم را انجام دهم؟ یمآیا 

ل  مه 4 از  دهید.  انجام آنالین صورت به را  کار   این باید  شما  البته است.  پذیر امکان این بله،  برای کنیر
ً
پلیس محل مجددا

 کند. آدرس به محل سکونت افراد مراجعه یم/ نشان  
 

Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum? 

 یا یک مرکز خدمان  بگذارم؟   AC Zuidچگونه قرار مالقات برای مراجعه به 

  توانید یم شما 
ً
 Gentinfo طریق از  یا  آنالین صورت به بگذارید.  مالقات قرار  خدمانر  مرکز  یک یا  Zuid AC به مراجعه برای مجددا

  بگذارید.  مالقات قرار 
 

  شود:  انجام زیر  هایزمان در  و  قبیل قرار  با  تواند یم مراجعه

 . 16 و  14 ساعت بیر   و 12:30 و  9 ساعت بیر   ها جمعه و  ها شنبهچهار  ها،شنبهسه ها،دوشنبه •

  کنید:   مراجعه قبیل قرار  با  ها ظهر  از  بعد  توانید یم شما  همچنیر   
 : 19 و  16:30 ساعت بیر   کوچک  خدمانر  مراکز  در  بعدازظهر  ها دوشنبه •

 Zwijnaarde – Wondelgem – Westrem-Denijs-Sint – Oostakker – Mariakerke – Drongen 
 Zuid AC در  19 و  16:30 ساعت بیر   بعدازظهر  ها شنبهسه •
  : 19 و  16:30 ساعت بیر   بزرگ خدمانر  مراکز  در  ها شنبهسه •

Wondelgem - Amandsberg-Sint – Gent Nieuw – Gentbrugge 
 

 باشند. و مراکز خدمانر تعطیل یم AC Zuidشنبه  شنبه، شنبه و یکدر روزهای پنج

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
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
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  باشند. یم تعطیل روز  هر  Wink-Kruis-Sint و  Meulestede-Muide خدمانر  مراکز 

 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 

 رود؟ چگونه پیش یم GentinfoPunt AC Zuidرسان  در در حال حاض  خدمات

  Gentinfopunt به را  خودتان اول ،دارید قرار  Zuid AC در  شهروندان امور  خدمات نزد  شما اگر 
 
 در  تواند یم کار   این کنید.   معرف

  شود.  انجام 12:30 تا  9 ساعت از  جمعه و  شنبهچهار  شنبه،سه دوشنبه، روزهای
 

het  گیشه  به 12:30 تا  9 ساعت از  جمعه و  شنبهچهار  شنبه،سه دوشنبه، روزهای در  توانید یم ،ندارید قرار  شما  اگر 
GentinfoPunt کنید:   مراجعه زیر  امور  برای 

 
 های زباله همراه با یک ٌبن در چارچوب یک نوع یارانه دریافت کیسه •

 خرید ٌبن تاکیس  •

ید(  توجهوقت. )مهر کردن مدارک مربوط به بیکاری پاره •  : با مدارک مربوط به بیکاری موقت اشتباه نگیر

 شارژکردن یک کنیر اعتباری  •

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 

 (Infopunt Migratie) ان  مهاجرتمحل اطالع رس و (Loket Migratie)توانم به گیشه مهاجرت آیا یم

 مراجعه کنم؟ 

ونیگ اقامت کارت  تمدید  و  دریافت  تقاضا، برای توانید یم شما  ( های)کارت نام ثبت هایگوایه  و  الکیر   نارنجر
ً
گیشه  نزد  مجددا

 بگذارید.  قرار مهاجرت 
 

  بیاورید.  بدست شهرداری وبسایت در  را  موقت آنالین خدمات از  لیسنر  توانید یم شما  شوند. یم انجام آنالین طریق از  خدمات بقیه
 

  بفرستید.  ایمیل یا  بزنید  تلفن توانید یم فقط شما  باشد. یم تعطیل محل اطالع رسان  مهاجرت
•  50 71 266 09 Migratie: Loket و loketmigratie@stad.gent  
•  40 71 266 09 Migratie: Infopunt و infopuntmigratie@stad.gent  

 

Is de Stadswinkel open? 

 است؟ باز  Stadswinkelآیا 

Stadswinkel  (17 تا  9 ساعت از  جمعه تا  دوشنبه )از  است باز.  
 

  (18 تا  10 ساعت از  روز  )هر  است باز  عادی کاری  ساعات طبق Belfort زیر  Eyck Van فروشگاه
 

 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

 شوند؟ ها در شهرداری انجام یمآیا ازدواج

  کنید.   موکول آینده در  دیگری تاری    خ به رایگان صورت به را  تانازدواج توانید یم شما 
 احوال، ثبت کارمند   شامل تعداد  این باشند.  داشته حضور  توانند یم نفر  30 حداکیر  شود،یم برگزار  تانازدواج وجود  این با  اگر 

  باشد. یم احتمایل شاهدان و  زوجیر  
 
 

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 

، مراسم تشییع جنازه و عبادتگاهوضعیت ازدواج  ؟ چگونه استها های مذهنر

، فقط شوند.  برگزار  توانند یم مذهن   هایازدواج •    باشند.  داشته حضور  باید  عقد  صیغه کننده  اجرا  و  آنها  شاهدان زوجیر 

 نفر  30 حداکیر  باید  خاکسپاری زمان در  شود.  برگزار  خانواده( )فقط ود محد جمع یک در  باید  جنازه تشییع مراسم •
یط به باشند، داشته حضور     شوند.  رعایت اجتمایع گذاریفاصله مقررات که  شر

 نباید مراسیم برگزار کنند. هیچ جامعه مذهنر نباید این کار را انجام دهد.  هاعبادتگاه •
 
 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 

 شود؟ اعالم تولد فرزند چگونه انجام یم

AC  به دهید یم ترجیح اگر  شما جهت اعالم تولد باید به یک گیشه مراجعه کنید.  شود. نیم انجام بیمارستان در  فرزند  تولد  اعالم
Zuid  دهید.  انجام زایمان بخش در  فرم یک طریق از  را  اظهاریه توانید یم صورت این در  نکنید، مراجعه خدمانر  مرکز  یک یا  

 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid 

، بهزیسنر و سالمنر   همزیسنر

 

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 

 کند؟ آیا شهرداری گنت ماسک تهیه یم

 مجدد  استفاده ابلق و  شده تشکیل الیه دو  از  ها ماسک کند. یم دریافت رایگان ماسک یک سال 12 باالی گنت  شهر  ساکن هر  بله،
 و  رسند یم مه ماه اواخر  در  آنها  بشویید.  درجه 60 دمای با  را  ها آن توانید یم شما  باشند. یم پنبه جنس از  درصد  100 ها آن باشند. یم

 شوند. یم توزی    ع گنت  شهر  ساکنیر   میان پست طریق از  سپس

 
 دارد.  وجود  فیلیر  دادن قرار  برای شکاف   ماسک پایین   قسمت در  اند. شده ساخته بهداشت وزارت هایدستورالعمل طبق ها ماسک

ها  مورد  در  بیشیر  اطالعات باشد. نیم اجباری ماسک از  صحیح استفاده برای فیلیر  این   فیلیر
ً
 شود. یم داده بعدا

 
 به بیشیر  اطالعات برای داد؟ انجام را  کار   این شود یم چطور  بسازید.  ماسک توانید یم هم خودتان شما 

www.maakjemondmasker.be  ندارید.  نیاز  خیایط چرخ به شما  کنید.   مراجعه  
 

  بخرید.  ماسک سوپرمارکت یا  داروخانه از  توانید یم شما 
 و  دهان پوشاندن برای ش  دستمال یا  شال از  توانید یم صورت این در  بسازید، ماسک خودتان توانید نیم و  ندارید  ماسک شما  اگر 
   کنید.   استفاده تانبین  

 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 

 آیا مراکز خدمانر محیل شهرداری گنت باز هستند؟

  باشند. یم تعطیل ژوئن 7 تا  گنت  شهرداری خدمانر  مراکز  تمام
 

  هایبازدید  طریق از  و  شخض صورت به پذیر آسیب محیل ساکنیر   به کارکنان،  شود. نیم متوقف رسان  خدمات مهم:  ینکته
 

 خانگ
 بسته تجمع هایمکان  شوند. یم لغو  ها فعالیت تمام شوند. یم فرستاده خانه به گرم  غذاهای کنند. یم کمک  تلفن   هایتماس و 
   شوند. یم

http://www.maakjemondmasker.be/
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Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 

 های سالمندان گنت باز هستند؟ آیا خانه

، برای ایمن   نکات رعایت با  باید  این اما  باشند، داشته مالقانر  محدود  صورت به توانند یم سالمندان هایخانه مه 18 از   ساکنیر 
  و  زمان ت،مالقا پذیرفیر   مورد  در  خودشان شهر  سالمندان هایخانه شود.  انجام کارکنان  و  کنندگانمالقات

ی
 تصمیم آن چگونگ

ند. یم ید.  تماس سالمندان خانه با  مالقات امکان یدرباره اطالعات کسب  برای گیر   بگیر
 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

 تواند به مدرسه برود؟ آیا فرزند من یم

 ش  از  متوسطه یدوره ششم سال برای و  ابتدان   یدوره در  ششم و  دوم اول، هایکالس  آموزاندانش برای ها فعالیت و  ها درس
  شوند. یم گرفته

 
  والدین:  صورتیکه در  فقط دارد.  وجود  مدرسه در  نگهداری امکان شود،نیم داده درس آنها  به که  فرزندان   برای

 کنند؛یم کار   رسان  امداد  قسمت در  ا و/ی درمان   بهداشنر  خدمات قسمت در  •
وری عمویم بخش یک در  •   کنند. یم کار   ض 
 پدر/مادربزرگ به شانسن گرفیر    نظر  در  بدون مراقبت برای را  فرزندانشان که  این از  غیر  به ندارند  دیگری حل راه هیچ •

   بسپارند. 
 

Studenten 

 دانشجویان 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 

 در خوابگاهم هستم، آیا یم
ً
 رگردم؟ توانم نزد والدینم بمن فعال

  باید  دانشجویان
ً
 دوره یط در  توانید یم همچنیر   اما  بمانید، خوابگاه در  توانید یم شما  کنند.   انتخاب را  ثابت اقامت محل 1 ترجیحا

  تانوالدین نزد  بحران
ی

  کنید.   زندگ
 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 

 کاربردی باز هستند؟ -علیمهای ها و دانشگاهآیا دانشگاه

،   شود. یم انجام آنالین صورت به تدریس باشند. یم تعطیل کاربردی-علیم هایدانشگاه و  ها دانشگاه خیر
 
 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 

اییط یم  توانم به خوابگاهم برگردم؟ تحت چه شر

وی کرد   : از این قواعد اصیل باید همیشه پیر
آنجان  که امکان دارد یک حباب اجتمایع یکسان را انتخاب کنید و در یط دوره درس خواندن و برگزاری امتحانات در تا  •

 یک مکان بمانید. 
 در خوابگاه وجود دارد.  تانوسایل دریسامکان برداشیر   •

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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گذاری اجتمایع را در صورنر که قرارداد اجاره شما تمام شود وجود دارد. همیشه فاصله اسباب کشی فوریامکان  •
  کیسر فوری نیست، آن را به تعویق بیندازید. چنانچه اسبابرعایت کنید. 

 

در این شود؟ مه دوباره درس داده یم 18گردید؟ آیا از تان بریمآیا با این وجود برای دوره درس خواندن و امتحان به خوابگاه
 را رعایت کنید. به خانه برنگردید.   ها این دستورالعملروز اول  14صورت  در یط 

 های متداول بیشیر برای دانشجویان خوابگاه؟ پرسش

  ببینید.  kotatgent در  کرونا   بحران یط در  خوابگاه آموزاندانش برای متداول هایپرسش در  را  متداول هایسشپر 
 

IVAGO 

Zijn de recyclageparken open?  

 های بازیافت باز هستند؟آیا پارک

 پارک بازیافت باز هستند:  5

• Gent - Proeftuinstraat 
 Gent - Maïsstraat (Gaardenierswegاز طریق ( •
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 

 
 وارد  ماشیر   12 حداکیر  توانند یم دیگر  بازیافت هایپارک در  شوند.  وارد  توانند یم ماشیر   7 حداکیر  Gentbruggeدر پارک بازیافت 

 توانید بدست بیاورید. یم Ivago وبسایت در  را  بیشیر  اطالعات شوند. 

 

Mobiliteit 

 عمویم: استفاده از وسائط نقلیه 

 

Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 

 توانم همچنان ازوسائط نقلیه عمویم استفاده کنم؟  آیا یم

کت موجود  هایشویس دیدن برای داد.  خواهند  ادامه شانفعالیت به عمویم نقلیه وسائط بله،  عمویم نقلیه وسائط هایشر
وری هایتردد  فقط کنید.   مراجعه ها آن وبسایت به مختلف De  شعب در  و  تراموا  اتوبوس، در  توانید نیم شما  دهید.  انجام را  ض 

Lijn  شوید.  سوار  عقب درب از  کنید.   پرداخت نقدی صورت به  
    باشد. اجباری یم سال 12در وسائط نقلیه عمویم، استفاده از ماسک، دستمال ش و یا شال برای افراد باالی توجه کنید: 

 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf?  

 مراجعه کنم؟  Mobiliteitsbedrijf توانم بهآیا یم

 تماس زیر  هایروش به Mobiliteitsbedrijf Het با  توانید یم وجود  این با  باشند. یم بسته Mobiliteitsbedrijf هایگیشه
ید:     بگیر

  09 266 28 00 از طریق تلفن:  •
  mobiliteit@stad.gent ایمیل:  طریق از  •

 
  آیا 

ً
   کنیم. یم راهنمان   تلفن   تماس طریق از  را  شما  ما  صورت این در  بودید؟ گذاشته  قراری قبال

https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 

 کنند؟   ها کار یم Wandelbus های شاتل وآیا شویس

 و  و مرکز شهر   park and ride Weba/Decathlonشاتل بیر   شویس

 کنند: های زیر کار یمدر زمان شهر  مرکز  و   Watersportbaan ride and parkاتوبوس شاتل بیر  

جم(  -park en ride)مرکز توقف کوتاه مدت:   میر

 از دوشنبه تا جمعه: 

 

 دقیقه.  15: هر 10تا ساعت  7از ساعت  •

 دقیقه.  30: هر 16تا ساعت  10از ساعت  •

 دقیقه.  15: هر 19تا ساعت  16از ساعت  •
 

  کنند. یم کار   دقیقه 30 هر  ،19 و  9 ساعت بیر   ها شاتل شنبه روزهای در 
 شما باید ماسک بزنید. 

Wandelbus  کنند. نیم کار   ها  

 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 

 مراجعه کنم؟   Fietsambassade ام به توانم برای تعمیر دوچرخهآیا یم

De Fietsambassade توانند به باشد. همه یمدوباره باز یمFietsendepot،  از  استفاده دوچرخه )مراکز  دوچرخه مرکز 
و مرکز دوچرخه  Pieters-Sint Gent  دوچرخه مرکز  ،Dampoort  دهند(یم تروی    ج را  عمویم نقلیه وسائط با  همراه دوچرخه

Kattenberg کنند.   مراجعه  

  شهر  مرکز  دوچرخه مرکز 
ً
 ماند. یم بافر  بسته فعال

  بیشتر اطالعات

  

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 

اکنر استفاده کنم؟ ها، دوچرخهتوانم از ماشیر  آیا یم  ها و اسکوترهای شر

اکنر را به عنوان وسائط نقلیه تلفر یمها، دوچرخهماشیر  ما  بله.   ها استفاده کنید. توانید از آنکنیم. شما یمها و اسکوترهای شر

 

Kan ik mijn rijbewijs nog halen?  

 آیا یم
ی

م؟توانم گواهینامه رانندگ  ام را بگیر

 تئوری و عمیل از ش گرفته یم
ی

های عمویم به عنوان یک جابجان  مجاز تلفر تمرین کردن در جادهشوند. آموزش و امتحانات رانندگ
 شود.  یم

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Kan ik nog een taxi nemen? 

م؟  آیا یم  توانم تاکیس بگیر

ید.  تاکیس توانید یم شما  بله.    تاکیس یک در  مجاز  افراد  تعداد  باشد.  فاصله میر  5/1 حداقل نفر  دو  هر  بیر   باید  بگیر
ی

   به بستگ
ی

 بزرگ
  د. دار  ماشیر  
  کند. نیم صدق گذاریفاصله قانون مورد  این در  کند،  استفاده تاکیس یک از  تواند یم خانواده یک
  دارد.  وجود  یکسان   مقررات هم carpooling برای

 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

ل یم  شود؟ آیا پارک کردن پرداخنر )غیر رایگان( کنیر

  مه 18 دوشنبه از  بله.  
ً
ل  خیابان در  پرداخنر  کردن  پارک مجددا   شود. یم کنیر

emissiezone-Lage: 

 دندارن را  ها آن به ورود  یاجازه کنندهآلوده هایاتومبیل برخ   که  مناطق   

emissiezone)-Lage ( 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 

 ی ورد به مناطق خاص را ندارند؟کننده اجازهآلودههای آیا همچنان برخ  اتومبیل
مجاز  ماشیر   یک با  شما  اگر  مه 18 دوشنبه از  بله.    شوید، LEZ وارد  غیر

ً
  شوید. یم جریمه مجددا

 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 

 دارم. آیا آن همچنان معتیر است؟  AC Zuidدر  LEZمن یک قرار برای 
 جدیدی قرار  خواهید یم آیا  بگذارید.  قرار  ظهر  از  قبل جمعه و  چهارشنبه دوشنبه، روزهای در  فقط ژوئن 2 تا  توانید یم شما 

  دهید.  انجام توانید یم صفحه این در  را  کار   این بگذارید؟
  بزنید.  تلفن 09 210 10 30 به توانید یم همچنیر   شما 

Handel en horeca 

 کسب و کار و هتل، رستوران، کافه 

Welke winkels zijn open? 

 هان  باز هستند؟  چه فروشگاه

ایط تحت مه 11 از  توانند یم ها فروشگاه انهسخت شر    شوند.  باز  اجتمایع گذاریفاصله گیر
یط شوند، وارد  توانند یم همزمان نفر  2 تنها  مرب  ع میر  20 از  کمیر   مساحت با  هایفروشگاه در   فاصله میر  5/1 قانون رعایت که  بسر

  شود.  تضمیر  
 

  (: مانندیم بسته) استثنائات
  ماساژ  هایسالن •
   سونا  شامل ،(wellnesscentra) سالمت مراکز  •
  بدنسازی هایباشگاه •
ط هایمکان و  اتومات هایدستگاه با  قمارخانه ها،کازینو  •   بندیشر

 
  خدمات استثنائات این برای

ی
  باشند. نیم مجاز  هم خانگ

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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  کنید.   پیدا  توانید یم را  ایمن کردن  خرید  برای راهنمان   چند  اینجا  در 

 

Zijn cafés en restaurants open?  

 ها باز هستند؟ها و رستورانآیا کافه

  بسته جشن هایسالن و  تفریج هایمکان ها،کافه  تمام
ر
  مانند. یم باف

 توانند یم دهند،یم را  ماشت    با  غذا  گرفت    امکان یا  دهند یم انجام غذا تهیه ،دهندیم رسویس ها خانه به که  هان  رستوران 
خانه ( 5/1 )حداقل افراد  بیر   الزم فاصله به باید  هم اینجا  در  کنند.   باز  را  شانآشیر   اجتناب طوالن   هایصف از  و  شود  توجه میر

  شود. 
 

 بار  مورد  در  این باشد. نیم مجاز  نوشیدن   فقط بردن و  گرفیر    شود(. یم هم فروشر بستن   )شامل باشد یم مجاز  غذا  بردن و  گرفت   
   کند. یم صدق هم آن مشابه و  قهوه

 
 بردن، و  گرفیر    هایرستوران شده،شخ زمین  سیب فروش هایغرفه ها،کافه  ها،رستوران در  محل در  نوشیدن و  خوردن

کت هایتورانرس در  همچنیر   و  ها فروشر اغذیه و  ها فروشر ساندوی    چ   باشد. نیم مجاز  ها شر
 

 و  میر   باید  شده شخ زمین  سیب فروش هایغرفه ها،فروشر  ساندوی    چ ها،فروشر اغذیه ها،رستوران ها،کافه  صاحبان کنید:   توجه
ون   فضای مخصوص های صندیل   را  خود  بی 

 
ند داخل به اجبارا    . بی 

 
 

Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 

 توانم به صورت محیل خرید انجام دهم؟ خواهم از کاسبان محیل گنت حمایت کنم، اما اکنون چگونه یممن یم

ننر  هایپالتفرم تمام از  مناسب لیست یک اینجا  در  شما  دهید.  انجام خرید  گنت  در  محیل صورت به توانید یم همچنان شما   اینیر
   کنید. یم پیدا  محیل ابتکارات و  جالب

 
  دهید.  قرار  جریان در  puurgent@stad.gentشناسید؟ ما را از طریق  آیا شما خودتان یک ابتکار یا پالتفرم را یم

 

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

 های زیبان  باز هستند؟ ها و سالنآیا آرایشگاه

 بله. به نکات زیر توجه کنید: 

ی در هر  • ی بپذیرید، در  2توانید میر مرب  ع مساحت دارد یم 20میر مرب  ع. اگر محل کسب شما کمیر از  10یک مشیر مشیر
 میر فاصله را حفظ کنید.   5/1صورنر که بتوانید 

 بگذارید؛  قرارشما باید نزد آرایشگر یا متخصص زیبان   •
ون منتظر یم • یان بیر

 مانند؛ مشیر
یتوالت • ایط اضطراری( برای مشیر ش نیمها )مگر در شر  باشند؛ ها قابل دسیر
 شود؛ نوشیدن  یا اسنگ شو نیمهیچ  •
 میر فاصله باشد؛  5/1باید بیر  هر دو صندیل  •
یان باالی  •  سال اجباری است؛  12زدن ماسک برای کارکنان و مشیر

های شخض با یک نفر برای هر کابیر  استفاده شود. خواهند که از کابیر  ها باز هستند. مقررات بهداشنر یمسوالریوم
 هر بار استفاده ضد عفون  شوند.    ها باید پس از کابیر  

 
 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Blijven alle logementen open in Gent?  

 مانند؟ ها در گنت باز یمشا آیا تمام مهمان

ک(، های)سالن ها رستوران بار، کردن.   اقامت برای فقط اما  بمانند، باز  توانند یم هاهتل  تفریج فضاهای و  جلسات هایسالن مشیر
  بنوشید.  و  بخورید  تاناتاق در  توانید یم شما  یعن   است.  پذیر امکان اتاق برای شویس باشند. یم بسته

 
ل  را  ها هتل خود  وبسایت که  شود یم توصیه بیشیر  اطالعات برای مانند. یم بسته ها هتل از  بسیاری کنید،  توجه   کنید.   کنیر

 
  فضای مخصوص هایصندیل و  می   

 
ون ید.  داخل به ید با را  بی     بیر

 
 و  تعطیالت هایپارک ها، B&B ها،کمپینگ  تعطیالت، هایخانه مثال برای باشند. یم بسته توریسن   و  تفرییح هایخانه 

AirBnB  .ها  
 

  

Gaan de markten en ambulante handel door? 

وع به کار یمآیا بازارچه  کنند؟ها و کسب و کار سیار شر

وع کنند. از توانند فعالیتمه کاسبان سیار یم 11از   شر
ً
 برگزار شوند. ها یممه بازارچه 18هایشان را مجددا

ً
 توانند مجددا

 همه چیر  باید با رعایت نکات ایمن  انجام شود. مقررات باید رعایت شوند. 

  مقررات مورد  در  بیشی   اطالعات

Werken en ondernemen 

 کارکردن و کارآفرین  

Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 

ش ) مرکز حمایت از   het Ondersteuningspunt Ondernemers Gentآیا  کارآفرینان گنت ( قابل دسیر

 باشد؟ یم

  . 09 210 10 60 شماره با  یا  ondernemen@stad.gent  به ایمیل طریق از  فقط اما  بله،
 
ً
سید.  ایمیل طریق از  را   تانسوال ترجیحا  پذیر امکان 16 تا  14 ساعت واز  12:30 تا  9 ساعت از  جمعه تا  دوشنبه از  زدن تلفن بیر
  زنیم. یم زنگ وقت اشع در  شما  به ما  بگذارید.  صونر  پیام توانید یم شما  بدهیم، پاسخ بالفاصله نتوانیم شما  تماس به ما  اگر  است. 

 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 

توانند (، یمwijk-werkenکنند )شان کار یمبه کاری در نزدیگ محل سکونتآیا کارجویان  که جهت کسب تجر 
 همچنان به کار خود ادامه دهند؟

 مقررات و  باشند  موافق طرف دو  هر  اگر  شوند. یم انجام درمان   خدمات هایسازمان و  خصویص افراد  برای مراقبنر  کارهای  تنها 
   است.  پذیر مکانا این کنند،  رعایت را  فاصله و  بهداشت به مربوط

 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

 )مراکز کار( شهرداری گنت باز هستند؟ Werkpuntenآیا 

  کار   مراکز 
ً
  باشند. یم تعطیل موقتا

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
mailto:ondernemen@stad.gent
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 از  و  12:30 تا  9 ساعت از  جمعه تا  دوشنبه از  09  266 83 00 شماره با  یا  werk@stad.gent طریق از  ما  با  توانید یم شما  البته
ید.  تماس 16 تا  14 ساعت   بگیر

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 

 من باید برای کارم از کشور خارج شوم. چه کار باید انجام دهم؟ 

 که در مناطق مرزی کار یم •
 
 و با شغلدر بخش کنند کارگران

 
 ی مهم هاهای حیان

 
   کند.  

ی
این برچسب را  دانلود   کنید  تا  بتوانید  بدون مشکل از  مرز  عبور   کنید.  از   کارفرمایتان بخواهید  تا  برچسب را  چاپ رنگ

 آن را  پشت شیشه جلویتان در  سمت راننده بچسبانید.                  
 

  -> برچسب را به هلندی دانلود کنید
 -> برچسب را به فرانسه دانلود کنید   
 ->برجسب را به انگلیش دانلود کنید  
 دانلود کنید   

 
   ->برچسب را به آلمان

 
 شما لیست بخشهای حیانر و شغلهای مهم را در پیوست حکم دولنر مورخ 18 مارس پیدا یمکنید.   

  
 کار نیمکارگران مرزی •

 
 کنند یا یک شغل مهم ندارند ای که در یک بخش حیان

ورت اثبات برای )گوایه  “border the cross to need the proving Certificate ” فرم با   کشور(  از  خروج ض 
 کنید   عبور  مرز  از  خواهید یم که  زمان   را  آن و  کنید   پر  یکبار  را  فرم کنید.   عبور  مرز  از  باید  کارتان  برای شما  که  کنید   ثابت
  دهید.  نشان

 
 

Mag ik kortingsacties organiseren? 

  آیا اجازه دارم اجناس خود را با تخفیف بفروشم؟

  دادن تخفیف بله. 
ً
 باشد. یم پذیر امکان مجددا

 
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 

 راهچگونه یم
ً
کتم را به صورت ایمن مجددا  اندازی کنم؟ توانم کسب و کارم /شر

 
  بتوانید  شما  که  منظور  این به

ً
وع بهداشنر  و  ایمن   رعایت با  مجددا  نشان شما  به تا  ایمکرده  لیست را  اقدامات شی یک ما  کنید،  شر

کت در  چگونه دهیم    شوید.  کار   به دست سیارتان وکار  کسب یا  تانفروشگاه ، تانرسی

Cultuur, sport en vrije tijd 

، ورزش و اوقات فراغت فعالیت
ی

 های فرهنگ

Mogen recreatieve activiteiten nog? 

 توانند انجام شوند؟ های تفریج یمآیا فعالیت

، هایفعالیت
ی

 ممنوع خصویص چه و  عمویم چه آنها  باشند. یم ممنوع تفریج هایفعالیت و  فولکلور   جشن، اجتمایع، فرهنگ
  باشند. یم

 
 سقف یک زیر  در  که  خانواده اعضای با  تواند یم کار   این . شوندیم توصیه حن   و  باشند یم مجاز  آزاد  فضای در  بدن   هایفعالیت 

 
ی

   شود.  رعایت فاصله که  است مهم این باشند.  یکسان   افراد  همیشه باید  ها آن شود.  انجام دوست 2 با  و/یا  کنند یم زندگ

mailto:werk@stad.gent
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https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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یگ فعالیت یک انجام برای باید  فقط ماشیر   از   یا  معقول فاصله یک با  رفیر   جنگل به مثال )برای کرد   استفاده کردن  رویپیاده یا  فیر 
( ورزشر  باشگاه به   رفیر 

 
 را  دیجیتال خالقانه حل راه تعداد  یک توانید یم صورت این ر د دارید  نیاز  ایده به دهید  انجام توانید یم گنت  در  که  کارهان    برای اگر 
   کنید.   پیدا   uitingent.be در 

Cultuur 

 فرهنگ

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 

 بازدید کنم؟   Historische Huizenهای گنت و توانم از موزهآیا یم

 شانعادی کاری  روزهای در  ها موزه از  توانید یم شما  باشند. یم باز  دوباره مه 18 از  Huizen Historische و  گنت  هایموزه بله،
 حداکیر  یک کنندگانبازدید  تعداد  برای موزه، هر  برای کنید.   بازدید  موزه از  هایتانهمخانه با  همراه یا  تنها  توانید یم شما  کنید.   بازدید 
ها  بازدیدتان یط ر د باشد.  شده رزرو  یا  خریداری قبل از  باید  بلیط ست. ا شده تعییر      بزنید.  ماسک کنید.   دنبال عالئم طبق را  مسیر

 اطالعات بیشی  

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 

 شوند؟ های گنت امسال برگزار یمآیا جشن

های گنت، جشنباشند. بنابراین ممنوع یم 2020اوت  31های بزرگ تا شوند. تمام رویداد های گنت برگزار نیمجشن
 برگزار نخواهند شد.  2020ژوئیه  26تا  17شده از ریزیبرنامه

  اطالعات بیشی  

Sport  

 ورزش

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 

 های ورزشر باز هستند؟ها و مجتمعآیا استخر 
، هایسالن و  ها استخر  جمله از  ،سالن داخل ورزیسی  هایمکان تمام   باشند. یم تعطیل ژوئن 7 تا  ورزشر
ایط داشیر   صورت در  توانند یم سالن داخل ورزیسی  هایمکان    شوند:  باز  زیر  شر

  باشد  تماس بدون ورزش یک باید  •
  شود  تضمیر   بتواند  باید  اجتمایع گذاریفاصله •
  کرونا   به مربوط هایدستورالعمل رعایت •
  مانند. یم بسته تریاها کافه  و  ها دوش ها،رختکن •

 
 کنید.   ورزش دیگر  نفر  دو  با  حداکیر  توانید یم شما  شوند.  برگزار  آزاد  هوای در  توانند یم مرن   نظر  تحت جلسات و  ورزیسی  دروس
ید.  فاصله میر  5/1 همیشه    بگیر

 
ون  برای همه باز یمزمیر    Blaarmeersen تفریج و  ورزشر  پارک در  ایط باشند. های تنیس بیر سواری در را ببینید. اسکیت رسی

توانند یم بزرگسال 1از جمله نفر  20حداکیر  باشد. در زمیر  بسکتبال مجاز یم omnisportپارک اسکیت ) در پارکینگ مرکزی( و 
 ها و کمپینگ بسته بافر های زیربنان  دیگر مانند پارکینگ. تمام ساختار باشد. برگزاری هر گونه مسابقه ممنوع یمحاض  باشند. 

 مانند. یم
  

 

https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 

 توانیم به عنوان باشگاه تمرینات یا دروس گرویه برگزار کنیم؟ آیا ما یم
ایط تحت بله.    زیر:  شر

  شود.  برگزار  آزاد  فضای در  کامال   باید  فعالیت •

  شود.  رعایت تمرینات یط در  باید  میر  5/1 ایمن   فاصله •

  مانند. یم بسته تریاها کافه  و  بهداشنر  هایشویس ها،دوش ها،رختکن بعالوه، •

  شود.  عفون   ضد  خونر  به وسایل که  دهید  ترتینر  یا  کنید   استفاده خودتان وسایل از  همواره که  شود یم توصیه همچنیر    •

  باشد.  بیشیر  نفر  20 از  نباید  گروه  و  باشد  داشته حضور  مرنر  یک باید  همیشه نکته، آخرین عنوان به و  •

Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 

 آید؟من یک سالن ورزشر رزرو کرده بودم؟ حاال چه پیش یم

  سالن داخل ورزشر  هایزیرساخت برای ژوئن 7 تا  شدهانجام هایرزرو  تمام
ً
 در  واقع ورزشر  تسهیالت برای شوند. یم لغو  موقتا

  اند. شده لغو  رایگان صورت به مه 31 تا  گرویه  هایتمرین برای شده انجام رزروهای تمام آزاد  فضای
 

( با ذکر موارد st@stad.gentsportdien) ایمیل طریق از  فقط توانند یم کنند،  تمرین خواهند یم دوباره که  ثابت کنندگاناستفاده
 زیر رزرو کنند: 

  هدف گروه  و  ساعت مکان، و  زیرساخت با  باشگاه نظر  مورد  رزرو  •
  کنید.   ورزش مقررات براساس ایمن بصورت توانید یم چگونه اینکه مورد  در  مختص  توضیح یک •

 
شهری ورزشر  زیرساخت یک برای شما  آیا  ید.  تماس ورزشر  فعالیت کننده  برگزار  با  پس اید؟کرده  رزرو  غیر  بگیر

 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 

 باشند؟ چه یم Topsporthalتمهیدات برای 

 شوند. یم متوقف ژوئن 7 تا  موقت بطور  ،Vlaanderen Sport هایفعالیت همچنیر   ،Topsporthal در  ها فعالیت تمام
 تغییر  یا  مبلغ بازپرداخت یا  شد،یم برگزار  باید  ژوئن 8 از  قبل که فعالیت یک رزروهای برای توانیدیم شما  •

  ژوئن 8 تاری    خ از  هایفعالیت برای کنید.   انتخاب را  تاری    خ
ً
ایط موقتا   مانند. یم بافر  خود  قوت به کردن(  )لغو  شر

  رزرواسیون(.  تاری    خ )تغییر  کنید   منتقل 2020 سال در  دیگر  تاری    خ یک به را  ورزیسی  هایاقامت توانیدیم شما  •
  بیشیر  اطالعات ندارد.  وجود  ایقطیع دستورالعمل هیچ هنوز  ورزیسی  هایکالس  برای •

ً
 شد.  خواهد  داده بعدا

 
ید، تماس 09 244 72 22 شماره با  Vlaanderen Sport با  توانید یم دارید  سواالنر  هنوز  اگر   به بگیر

gent@sport.vlaanderen  ایمیل بفرستید یا اخبار جدید را در وبسایتwww.sport.vlaanderen  .دنبال کنید 
 

Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 

deze ingehaald of terugbetaald? 

( دنبال یم Sportdienstمن یک دوره ورزشر را نزد  اند. آیا ها لغو شدهکنم اما کالس)شویس ورزشر

ان  برگزار یمکالس  شود؟ ها بازپرداخت یمشوند یا هزینه آنهای جیر

ان   هایکالس  شوند. یم لغو  ها کالس   برگزاری حال در  هایدوره شوند. نیم برگزار  جیر
ی

کت اند. شده لغو  همگ  مورد  این در  کنندگانشر
   ندارد.  وجود  مشکیل شما  بازپرداخت برای اند. کرده  دریافت ایمیل یک

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

 ک دوره ثبت نام کنم؟ توانم برای یک اردو یا یآیا یم

  به یا  بزنید  تلفن 09 266 80 00 شماره به کنید،  رزرو  آنالین صورت به دوره یک یا  اردو  یک برای بله. 
sportdienst@stad.gent  .ایمیل بفرستید 

mailto:sportdienst@stad.gent
mailto:gent@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen/
mailto:sportdienst@stad.gent
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Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 

 verlengen? 

 توانم آن را تمدید کنم؟   شود. آیا یممدت اعتبار آبونمان شنا یا کارت ورزش من تا چند هفته دیگر تمام یم

 که  هان  ماه تعداد  با  بحران از  پس را  آن توانید یم صورت این در  دارید، چندنوبته کارت  یا  ورزش کارت  یک شنا، آبونمان یک شما  اگر 
    شما  بکنید.  نباید  اقدایم هیچ لحظه این در  منظور  این برای شما  کنید.   تمدید  است، بوده تعطیل ورزشر  مکان ها آن یط در 
  دهید.  انجام محل در  را  کار   این کرونا   ویروس به مربوط تمهیدات پایان از  پس توانید یم

 

Zijn watersporten toegestaan? 

 های آنر مجاز هستند؟ آیا ورزش

ی، مانند  آنر  هایورزش بله،   ران  ککایا   و  روئینگ غوایص، ماهیگیر
ً
 شوند  انجام آزاد  هوای در  باید  البته ها آن باشند. یم مجاز  مجددا

   اندازه به باید  شما  و 
 
(.  5/1) کنید   فاصله حفظ کاف  یک زیر  ها آن با  که  اشخایص با  فقط را  ها زشور  توانید یم همچنیر   شما  میر

  سقف
ی

( افراد  بار  )هر دوست دو  با  و/یا  کنید یم زندگ   دهید.  انجام یکسان 

  را  ها ورزش این توانید یم همچنیر   شما  مه 18 دوشنبه از 
ً
 یک نظارت با  و  نفر  20 حداکیر  با  آزاد  هوای در  باشگایه بصورت مجددا

   دهید.  انجام مرنر 
 

Vrije tijd 

 اوقات فراغت 

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

 شود؟ مه چگونه انجام یم 11خرید کردن در گنت از 

یک هایسازمان و  پلیس با  همراه گنت  شهرداری  به توانید یم شما  ترتیب این به است.  کرده  تنظیم و  تهیه عمل برنامه یک ون  بیر  شر
   کنید.   خرید  ایمن صورت

 شهر  مرکز  در  دارند.  وجود  راهنماهان   ها فروشگاه برای کنید.   حرکت راست سمت از  دارند  وجود  ها فروشگاه که  هان  خیابان در 
   اند. شده بین  پیش شما  دستان شسیر   برای هان  دستشون  

 اطالعات بیشی  

Milieu en Groen 

  زیست محیط

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

 کند؟ آیا مبارزه با جانوران موذی ادامه پیدا یم

  ها موش و  ها سوسک به مربوط هایگزارش  برای توانید یم شما 
ً
 تا  دوشنبه از  توانید یم شما  کنید.   مراجعه سیر   فضای بخش به موقتا

  بزنید.  تلفن 09 323 66 66 شماره با  13 تا  8 ساعت از  موذی جانوران با  مبارزه به جمعه
 

    کنید:   توجه زیر  نکات به شما  که  خواهیمیم خانه از  بازدید  زمان در  ما 

 کنید.   تهویه کامال   را  خانه قرار، از  قبل •

ید.  فاصله کاف    اندازه به •  بگیر

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels
tel:093236666
tel:093236666
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  بمانید  منتظر  دیگر  فضای یک در  •

  شوند.  خانه وارد  توانند نیم شهرداری کارکنان  صورت این در  هستید  بیمار  اگر  •
 

 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 

 باغبان  کنم؟ دهد. زمین  که دولت به منظور کشت و کار در اختیار مردم قرار یمتوانم در آیا یم

وط کنید   باغبان   دهد یم قرار  مردم اختیار  در  کار   و  کشت  منظور  به دولت که  زمین   در  توانید یم شما   هایرالعملدستو  آنکه بر  مسر
  کنید:   رعایت را  زیر 

  کنید.   اجرا  دقت با  را  بهداشنر  مقررات •

ید.  فاصله میر  5/1 حداقل یکدیگر  از  کنید:   حفظ را  فاصله -اجتمایع گذاریفاصله •  با  همراه آنجا  در  توانید یم شما  بگیر
  سقف یک زیر  در  که  خانواده اعضای

ی
  کنید.   باغبان   هستند  یکسان   افراد  همیشه که  دوست 2 با  و/یا  کنند یم زندگ

  باشد. یم ممنوع کردن  تجمع •

  بروید.  داده قرار  شما  اختیار  در  کار   و  کشت  منظور  به دولت که  زمین   به ماشیر   با  توانید یم شما  •

 

 
 


