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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) 

 ( 2020مارس  23)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  5في 

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 كأليس لديك طبيب أسرة؟ اتصل بطبيب أسرة في حي  ▪
 .ف 

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

  1733اتصل ب  ▪

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

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( 5مصلحة 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  تحدد موعد عليك أن  ▪

 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( 13)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 

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

 أيام المهال. أبريل وال يجب عليك أن تعطي  15مارس 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.  5)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
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 
 2020أبريل  7تعديالت تدابير 

Bibliotheek 

 المكتبة
أو المكتبة في حيك وذلك فقط عن طريق وضعها في صناديق  De Krookالمكتبة مغلقة. بإمكانك أن تعيد الكتب إلى  •

 دراسة أو استخدام الحاسوب في المكتبة.اإلعادة. عليك أن تقرأ الكتب في البيت. ال يُسمح لك بال

يمكنك أن تستعير كتبا ولكن من خالل الحجز عبر الموقع فقط. تحصل بعدها على تأكيد يفيد أنك تستطيع الذهاب إلى  •

 كتبة الستالم الكتب التي حجزتها.مال

Dienst Burgerzaken 

 مصلحة الشؤون المدنية
يمكنك فقط تحديد موعد لألمور المستعجلة والتي ال تستطيع تسويتها  !موعد. انتبهال يُسمح لك أن تأتي إال إذا كان لديك  •

 عبر الموقع اإللكتروني.

 

-Sintو Nieuw-Gentو Gentbruggeوكذا مراكز الخدمات في  AC Zuidهذه الدوائر مفتوحة:  •

Amandsberg وWondelgem  (.12:30إلى  9أيام اإلثنين، الثالثاء، األربعاء والجمعة صباحا )من الساعة 

 

 Sint-Denijs-Westremو Oostakkerو Mariakerkeو Ledebergو Drongenالدوائر:  •

 (.12:30إلى  9: مفتوحة أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة صباحا )من الساعة Zwijnaardeو

 

 عدد ممكن من الملفات بشكل رقمي.نت معالجة أكبر غتحاول بلدية  •

 

ل الوالدة عبر الموقع اإللكتروني ولم يعد باإلمكان القيام بذلك لدى دائرة البلدية أو عن طريق يهل ولد لك طفل؟ يتم تسج •

 المستشفيات نفسها.

تحصل في المستشفى على االستمارات الالزمة. قم بتعبئتها وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى 

geboorten@stad.gent .أما االعتراف بالطفل فيمكن أن يتم فيما بعد 

 

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

 

 19يارات في المنزل إلى غاية االحتفاالت السنوية بذكرى معينة أو بعيد الميالد المائة: ال يُسمح باالحتفاالت أو الز •

 أبريل/نيسان

Het Gentinfopunt 

 Gentinfopuntنت غشباك االستعالمات لبلدية 
 12صباحا إلى  9أيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة من الساعة  AC Zuidنت في دائرة غيفتح شباك االستعالمات لبلدية 

 والنصف ظهرا في حين يكون مغلقا أيام الخميس والسبت واألحد.

 نت لألمور التالية:غبإمكانك أن تأتي إلى شباك االستعالمات لبلدية 

 جتماعي.استالم أكياس النفايات المنزلية لمن له قسيمة االستفادة من التصحيح اال •

 شراء  شيكات سيارة األجرة •

mailto:geboorten@stad.gent
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 ال يتعلق األمر بوثائق البطالة المؤقتة( !ختم الوثائق الالزمة للحصول على عالوة البطالة الجزئية. )انتبه •

 تعبئة بطاقة عدادات الدفع المسبق •

Psychisch welzijn 

 الرعاية النفسية
 ؟ هل تعاني من الخوف أو من حالة ذعر أو تأتيك أفكار مظلمة؟ هل تمر من وقت عصيب

 على سالمتك العقلية خالل هذه الفترة.:. بهذه الطريقة تحافظ بلغة بسيطةبعض النصائح  الفيديويقدم لك هذا 

. يمكنك 00 04 265 09 :نتغ CAWهل أنت قلق بسبب أزمة كورونا؟ هل لديك سؤال عن الرعاية؟ يمكنك االتصال ب 

على  VGTستجد أيضا فيديو  .)المركز العام للرعاية االجتماعية( عبر البريد اإللكتروني وعبر الدردشة CAWأيضا التواصل مع 

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

 على الموقع Tele-Onthaal؟ بإمكانك أيضا الدردشة أو االتصال هاتفيا ب مساعدة نفسيةهل تبحث على 

 onthaal.be/-https://www.tele ويومي األربعاء  11إلى الساعة  6: كل مساء من الساعة 106و على الرقم أ

 بعد الظهر. 3واألحد ابتداء من الساعة 

 عبر الرابط Goedele De Clerckستجد أيضا بعض النصائح على هذا الفيديو لطبيبة نفسية صماء 

-corona-bij-stress-met-omgaan-Https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe

clerck-de-goedele 

 .هذا الصفحةاالتصال على  هل تبحث عن أشكال أخرى من المساعدة النفسية؟ تجد قائمة المبادرات وبيانات

 

De Dienst Kinderopvang 

 قسم رعاية األطفال
 الفصح لمجموعة معينة من األطفال:نت بتوفير خدمة رعاية طارئة خالل عطلة عيد غيوفر قسم رعاية األطفال لبلدية 

 أطفال آباؤهم يعملون في قطاع أساسي. •

 أطفال يعيشون في وضعية عائلية صعبة •

 أطفال ضعفاء اجتماعيا أو طبيا •

نت بغض النظر غيمكن لهؤالء األطفال االستفادة من خدمة رعاية األطفال في مدرستهم أو إلى مبادرة حضانة لألطفال تابعة لبلدية 

 .مجانيةخدمة رعاية الطارئة  .مساء 6صباحا إلى  7سة التي هم مسجلون فيها. تكون خدمة الرعاية من الساعة عن المدر

 يمكن لآلباء الذي يريدون االستفادة من خدمة رعاية األطفال الطارئة خالل عطلة عيد الفصح أن يسجلوا حتى آخر يوم من العطلة.

  paasvakantie-noodopvang-https://stad.gent/inschrijvenللمزيد من المعلومات والتسجيل: 

  buitenschoolse.kinderopvang@stad.gentهل لديك سؤال مستعجل؟ أرسل رسالة إلكترونيا على 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
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://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 

 النفايات المنزلية
جمع األكياس الصفراء في  IVAGOشركة  ستستمرتم تأجيل عملية استبدال أكياس النفايات المنزلية الصفراء باألكياس الخضراء.  

سوبرماركت والمحالت التجارية باألكياس الخضراء يوليو/تموز. الزالت عملية تزويد محالت ال 1التي عليها طابع أحمر إلى غاية 

 قائمة.

لألسر المستفيدة. سوف يتم  حاويات النفايات ذات شريحة أو نقط فرز النفايات تحت األرضكما سيتم تأجيل تغيير التعريفة الستعمال 

 يونيو/حزيران. 1تطبيق اأٍلسعار الجديدة اعتبارا من 

 

Mobiliteit  

 التنقل 
وبين مركز المدينة من يوم  Weba/Decathlonو Park&Ride Watersportbaanنقل المكوكي بين محطة خدمات التعمل 

 اإلثنين إلى الجمعة في األوقات التالية:

 دقيقة 15صباحا: كل  10إلى الساعة  7من الساعة  •

 دقيقة 15مساء: كل  7إلى الساعة  4من الساعة  •

 األوقات.ال تعمل حافالت النقل المكوكي خارج هذه 

 متوقفة. Wandelbussenخدمة النقل بحافلة 

Parkeren 

 موقف السيارات
 أبريل/نيسان. 19مارس/آذار إلى غاية  23في غنت من  الغير مجانيةدوريات مراقبة مواقف السيارات لن تمر 

ي تُستعمل فقط لسكان الحي وال انتبه: الزالت القوانين األخرى سارية وسيتم مراقبة االلتزام بها: المواقف المخصصة بسكان الح

 يُسمح بإيقاف السيارة على الرصيف أو الطريق الخاص بالدرجات كما يُمنع أن تركن سيارتك في المنطقة المخصصة للراجلين.

LEZ 

 (LEZمنطقة االنبعاثات المنخفضة )

 18ر المخالفات. ابتدأ هذا التدبير يوم الزالت مراقبة منطقة االنبعاثات المنخفضة بالكاميرات مستمرة ولكن لن يتم مؤقتا تحري

بمركبة غير مسموح بها؟ لن تحصل على غرامة بل تستلم  LEZمارس/آذار إلى حين تخفف التدابير الحكومية. هل تقود في منطقة 

هم في رسالة تتضمن معلومات توضيحية. تريد مدينة غنت بهذه الطريقة تسهيل التنقالت الضرورية لألشخاص الذين يكرسون أنفس

 رعاية وصحة اآلخرين.

 

Buitenland 

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

 قبل شريك حياتك والتي تؤكدان فيها عالقتكما.من قبلك ومن 
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 18/05/2020آخر تعديالت في األسئلة الشائعة 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  
 في خنت ومتى؟ ستفتح ما هي المرافق التيالبحث السريع: 

 تجديده باستمرار.هذا الجدول ليس كامال ويتم 

 نهاية األسبوع األسبوع الفئة

 نعم نعم الصيدليات

 ال ال أرشيف خنت

 نعم نعم المخبزات

فقط لالستالم و التوصيل، الحجز المسبق  المكتبات العامة

 إجباري

 ال

 ال ال دار الحي

 ال ال المقاهي )بما فيها المالحق الصيفية(

 ال ال Blaarmeersenمخيم 

 نعم نعم السياراتمغسل 

 ال ال السينما

 نعم نعم حقول إعادة تدوير النفايات

 ال ال مالجئ الحيوانات

 نعم نعم محالت بيع وجبات الحيوانات )األليفة(

 نعم نعم حدائق الحيوانات / مزارع األطفال

 ال ال المالهي الليلية )الديسكو(

محالت بيع أدوات ومعدات أعمال 

 الصيانة

 نعم نعم

محالت بيع مستحضرات النظافة 

 والتجميل

 نعم نعم

 ال ال نوادي الرياضة

 فقط لالستالم فقط لالستالم لرقائقمحالت بيع ا

 ال ال قاعات األفراح

 نعم نعم محالت تصليح السيارات

 نعم نعم نوادي الغلف

نعم، لكن دون إمكانية الدخول إلى حانة  الفنادق وأماكن اإليواء األخرى

الفندق/مطعم الفندق/صاالت الترفيه. بإمكانك 

 االستفادة من خدمة الغرف.

نعم، لكن دون إمكانية الدخول إلى حانة 

الفندق/مطعم الفندق/صاالت الترفيه. بإمكانك 

 االستفادة من خدمة الغرف.

 نعم، بعد تحديد موعد نعم، بعد تحديد موعد صالونات الحالقة

 نعم نعم محالت المالبس واألحذية

 نعم نعم محالت بيع الصحف

 نعم نعم األسواق األسبوعية

 نعم نعم المتاحف
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 ليال 10إلى غاية  ليال 10إلى غاية  المحالت الليلية

 نعم نعم ورشات الخياطة

 ال ال البيوت المفتوحة

 ال ال األوبرا والمسرح

خدمات التوصيل، ال، لكن يسمح لهم بتقديم  المطاعم )بما فيها المالحق الصيفية(

 االستالم واالستالم بالسيارة

ال، لكن يسمح لهم بتقديم خدمات التوصيل، 

 االستالم واالستالم بالسيارة

 نعم، بعد تحديد موعد نعم، بعد تحديد موعد صالونات التجميل

 نعم نعم المراكز التجارية

 نعم نعم الجزارين

 ال ال حدائق اللعب )كذلك مدن المالهي(

الرياضة )بما فيها المدربين مالعب 

 الشخصيين(

 ال ال

 ال نعم متجر البلدية

 نعم نعم محالت بيع األقمشة

 نعم نعم السوبر ماركت

 نعم نعم محطات البنزين

 نعم نعم مراكز بيع أغراض العناية بالحدائق

 نعم نعم خدمات التوصيل للبيت

 نعم نعم صالونات غسل المالبس

 

Stad GentDienstverlening  

 خدمات دائرة بلدية خنت

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 

 عنواني الجديد؟هل الزال بإمكاني تسجيل 

 .للعناوينماي/أيار مراقباتها  4. استأنفت الشرطة منذ اإلنترنتنعم، بإمكانك القيام بذلك لكن عبر 

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

dienstencentrum?  

 أو أي مركز خدمات آخر؟ AC Zuidكيف أحدد موعدا للذهاب إلى دائرة 

أو عبر  اإلنترنتي مركز خدمة آخر. تحدد موعدك عبر أأو  AC Zuidلى دائرة إبإمكانك من جديد تحديد موعد للذهاب 

Gentinfo. 

 :بعد تحديد موعدو قات التاليةفي األويمكنك الذهاب للدائرة 

 4والساعة  2والنصف ظهرا وبين الساعة  12صباحا والساعة  9أيام اإلثنين، الثالثاء، األربعاء والجمعة ما بين الساعة  •

 بعد الظهر.

 :بعد تحديد موعدكما تستطيع الذهاب في المساء 

 -Drongenمساء:  7الساعة بعد الظهر ووالنصف  4مساء يوم اإلثنين في مراكز الخدمات الصغيرة بين الساعة  •

Mariakerke- Oostakker- Sint-Denijs-Westrem- Wondelgem- Zwijnaarde 

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
ara_187819_Update%20FAQ%20Mei.docx
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 .AC Zuidمساء في دائرة  7والنصف بعد الظهر والساعة  4ما بين الساعة مساء الثالثاء  •

  -Gentbruggeمساء:  7والنصف بعد الظهر والساعة  4مساء الثالثاء في مراكز الخدمة الكبيرة ما بين الساعة  •

Nieuw Gent- Sint-Amandsberg- Wondelgem. 

 ومراكز الخدمات األخرى مغلقة أيام الخميس والسبت واألحد. Ac Zuidتبقى دائرة 

 فتبقى كل يوم مغلقة. Sint-Kruis-Winkelو  Muide-Meulestedeمراكز الخدمات أما 

                  Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit 

moment? 

 ؟GentinfoPunt AC Zuidكيف تتم حاليا تقديم الخدمات لدى 

في أيام اإلثنين، الثالثاء، األربعاء  Gentinfopunt؟ تتقدم أوال إلى شباك AC Zuidلدى دائرة األحوال المدنية في  هل لديك موعد

 والنصف ظهرا. 12صباحا والساعة  9والجمعة ما بين الساعة 

صباحا إلى  9من الساعة  GentinfoPuntتستطيع أيام اإلثنين، الثالثاء، األربعاء والجمعة الذهاب إلى شباك ؟ أليس لديك موعد

 والنصف ظهرا لألمور التالية: 12الساعة 

 .استالم أكياس النفايات باستعمال قسيمة التصحيح االجتماعي •

 .شراء شيكات سيارة األجرة •

 .ختم الوثائق الخاصة بالبطالة الجزئية )انتبه: ال يتعلق األمر هنا بوثائق البطالة المؤقتة( •

 الخاص بموارد الطاقة.‘ عداد الميزانية‘تعبئة  •

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 

 ؟ Infopunt Migratieستعالمات الخاص بالهجرة االهل بإمكاني الذهاب إلى مكتب الهجرة ومركز 

لتقديم طلب، استالم وتجديد بطاقة اإلقامة اإللكترونية وشهادات التسجيل في  مكتب الهجرةمن جديد مع تحديد موعد أصبح بإمكانك 

 السجل المدني )البطاقة البرتقالية(. 

 لالطالع على الئحة الخدمات التي تتم رقميا. للبلدية اإللكترونيالموقع تتم الخدمات األخرى بشكل رقمي. راجع 

 مغلقا لكن بإمكانك االتصال به هاتفيا أو عبر البريد اإللكتروني. Infopunt Migratieيبقى مركز االستعالمات الخاص بالهجرة 

    loketmigratie@stad.gentوالبريد اإللكتروني  50 71 266 09مكتب الهجرة:  •

  infopuntmigratie@stad.gentوالبريد اإللكتروني  40 71 266 09مركز االستعالمات الخاص بالهجرة:  •

Is de Stadswinkel open? 

 هل متجر البلدية مفتوح؟

 بعد الظهر( 5صباحا إلى الساعة  9مفتوحا )من يوم اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  متجر البلديةالزال 

صباحا إلى  10مفتوح حسب جدول الساعات المعتاد )كل يوم من الساعة )برج الجرس(  Belfortالذي يقع تحت  Van Eyckمتجر 

 مساء( 6الساعة 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

 هل ستستمر إجراءات عقد القران في البلدية؟

 بإمكانك تغيير تاريخ عقد قرانك بالمجان.

 شخصا بما فيهم موظف األحوال المدنية، الزوجين والشهود. 30يزيد عن  هل ستستمر في إجراءات قرانك؟ يسمح بحضور ما ال

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? 

 ماذا عن مراسيم الزيجات الدينية، تشييع الجنازات ودور العبادة؟

 أسقف الكنيسة.زوجين، الشهود ويسمح فقط بحضور ال. بمراسيم عقد القران الدينيةيسمح باالحتفال  •

مراسيم  اشخص 30في إطار ضيق )فقط بحضور العائلة(. يسمح بحضور عدد ال يزيد عن  مراسيم تشييع الميتتكون  •

 الجنازة شرط أن يحترموا قوانين مسافة األمان )التباعد االجتماعي(.

 أي مراسيم دينية وينطبق هذا على كل الطوائف الدينية. دور العبادةال تنظم  •

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 

 ما هي إجراءات تسجيل والدة؟

أو إلى أحد  Ac Zuidلى مكتب البلدية إفضل أن تأتي تيجب أن تقوم بذلك في دائرة البلدية. ال ال يتم تسجيل الوالدة في المستشفى. 

 بإمكانك أن تقوم بتسجيل الوالدة بواسطة استمارة تحصل عليها من قسم الوالدات في المستشفى. مراكز الخدمات؟

 

Samenleven, Welzijn en gezondheid 

 التعايش، الرعاية االجتماعية والصحة

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 

 هل ستوفر بلدية خنت الكمامات )قناعات الفم(؟ 

سنة على كمامة بالمجان في صندوق بريده. تتكون هذه الكمامات من طبقتين  12مواطن في خنت يفوق عمره نعم، سيحصل كل 

درجة. سيتم استالمها آخر شهر ماي/أيار ثم  60قطن ويمكن غسلها على حرارة  %100وهي متعددة االستعمال. مصنوعة من 

 توزيعها على ساكنة خنت عن طريق البريد.

ليس  األخيرجيب من األسفل لوضع قماش التصفية. هذا  تتوفر علىفق إرشادات وزارة الصحة الفيدرالية. صنعت هذه الكمامات و

 المزيد من المعلومات عن أقمشة التصفية الحقا. ستليإجباريا الستعمال الكمامة بالشكل السليم. 

المزيد من  www.maakjemondmasker.be. كيف؟ ستجد على الموقع اإللكتروني صنع كمامة بنفسكأنت أيضا بإمكانك 

 المعلومات في هذا الشأن. ال تحتاج إلى آلة خياطة.

 كما تباع الكمامات في الصيدليات والسوبر ماركت. 

 باندانا )منديل كبير(.ليس لديك كمامة بعد وال تستطيع صناعة واحدة بنفسك؟ بإمكانك حينها تغطية فمك وأنفك بوشاح أو 

 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 

 المحلية التابعة لبلدية خنت مفتوحة؟ االجتماعية هل مراكز الخدمات 

 و/حزيران.ييون 7إلى غاية  مغلقةالتابعة لبلدية خنت  االجتماعية تبقى كل مراكز الخدمات

 

خالل زيارتهم في البيت أو عن بدعم سكان الحي الضعفاء بشكل فردي سواء من  المرشدونمهم: لم تتوقف الخدمة نفسها. يقوم 

 . تبقى قاعات االجتماعات مغلقة.. يتم كذلك توزيع الوجبات الساخنة على البيوتطريق التواصل معهم هاتفيا

 

Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 

 رعاية المسنين في خنت مفتوحة؟هل مراكز 

http://www.maakjemondmasker.be/
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متاحة بشكل محدود، لكن يجب أن يبقى األمر آمنا للمسنين وزوارهم  ماي/أيار 18منذ صارت الزيارات في مراكز رعاية السنين 

وطاقم العمل. يبقى القرار بيد المراكز نفسها إذا كانوا سيسمحون بالزيارات ومتى وكيف سيتم تنظيمها. اتصل مباشرة بمركز رعاية 

 المسنين لمعرفة ما إذا كان يسمح بالزيارات أم ال.

 

 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

 هل يستطيع طفلي الذهاب إلى المدرسة؟

 .والسنة السادسة من التعليم الثانوي االبتدائيوأنشطة أطفال السنة األولى والثانية والسادسة من التعليم  الحصص الدراسيةاستؤنفت 

 باء الذين:بعد وذلك فقط لآل متوفر المدرسة خدمة رعاية األطفال بالنسبة للتالميذ الذين لم تستأنف حصصه

 قطاع الصحي و/أو خدمة الرعاية.اليعملون في  •

 .القطاعات العمومية األساسيةيعملون في أحد  •

 ترك أطفالهم مع أجدادهم بغض النظر عن أعمارهم. عدىليس لديهم خيار آخر  •
 

Studenten 

 الطالب

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

 ؟بيت والدايأقيم حاليا في غرفة الطالب هل أستطيع العودة إلى 

إما أن تبقى في غرفة الطالب أو تختار أن تبقى في بيت والديك طيلة فترة ليبقوا فيه.  مقرا واحدامن المستحسن أن يختار الطالب 

 األزمة.

 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 

 هل الجامعات ومدارس التعليم العالي مفتوحة؟

 ال، الزالت الجامعات ومدارس التعليم العالي مغلقة. تعطى الدروس عبر البث الحي.

 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 

 في أي الحاالت أستطيع الذهاب إلى غرفة الطالب؟

 القواعد األساسية هي:تبقى 

 تختار قدر اإلمكان نفس القوقعة االجتماعية وتدرس خالل فترة االستعداد لالمتحان وفترة االمتحانات في نفس المكان •

 أدواتك وكتبك المدرسية. بإمكانك الذهاب إلى غرفة الطالب إلحضار •

 من أجل نقل مستعجل إذا كان عقد اإليجار على وشك أن ينتهي. التزم دائما بمسافة األمان )التباعد االجتماعي(.  •
 إذا لم يكن انتقالك لعنوان جديد أمر مستعجل فيجب أن تؤجله.

 18متحانات؟ هل لديك حصص دراسية ابتداء من هل تختار العودة إلى غرفة الطالب لقضاء فترة االستعداد لالمتحان وفترة اال

 إلى البيت. تعدال  .بهذه التعليماتيوم  14ماي/أيار؟ التزم في أول 

 الطالب الذي يقيمون في غرف الطالب؟هل لديك أسئلة أخرى حول 

)األسئلة الشائعة للطالب الذين يقيمون  FAQ voor kotstudenten tijdens coronacrisisراجع األسئلة الشائعة في صفحة 

 .Kotatgentالطالب خالل أزمة كورونا( على الموقع اإللكتروني ل في غرف 

 

IVAGO )شركة تجميع النفايات( 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentiële%20diensten.pdf
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
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Zijn de recyclageparken open? 
 هل حقول إعادة تدوير النفايات مفتوحة؟

 الحقول الخمسة إلعادة تدوير النفايات مفتوحة:

• Gent – Proeftuinstraat 

• Gent – Maïsstraat  عبر(Gaardeniersweg) 

• Gentbrugge – Jan Samijnstraat 

• Drongen – Koninginnelaan 

• Oostakker – Lourdesstraat 

سيارات في  12سيارات في حين يسمح بما ال يزيد عن  7بدخول ما ال يزيد عن  Gentbruggeيسمح في حقل إعادة تدوير النفايات 

 .Ivagoالموقع اإللكتروني ل الحقول األخرى. تجد المزيد من المعلومات على 

 

Mobiliteit 

 المواصالت

Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 

 هل الزال بإمكاني استعمال وسائل النقل العمومية؟

للتحقق من الخدمات لشركات النقل العمومي المختلفة راجع المواقع اإللكترونية نعم، الزالت وسائل النقل العمومية توفر خدماتها.  

نقدا. تركب من  De Lijnدفع ثمن تذاكر الحافلة، الترام ومحالت شركة  يمكنك. ال للضرورةفقط  تتنقل.  التي توفرها كل واحدة منها

 الباب الخلفي.

 أو باندانا/وشاح لتغطية فمهم.عند ركوبهم وسائل النقل سنة فما فوق ارتداء كمامة  12: يتوجب على كل المسافرين ابتداء من انتبه

 

 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 

 شركة المواصالت؟ مكتب هل الزال بإمكاني الذهاب إلى

 بإمكانك التواصل مع الشركة:مكاتب شركة المواصالت مغلقة لكن الزال 

 00 28 266 09عبر الهاتف:  •

  mobiliteit@stad.gentعبر البريد اإللكتروني:  •

 

 هل كان لديك موعد؟ سوف نتصل بك هاتفيا لتقديم المساعدة.

 

 

Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 

 وحافالت النزهة تقدم خدماتها؟ النقل المكوكيهل الزالت خدمات 

ومركز المدينة وكذلك حافالت النقل  park and ride Weba/Decathlonالزالت خدمات النقل المكوكي بين موقف السيارات 

 تالية:حسب المواعيد ال ساريةومركز المدينة  park and ride Watersportbaanالمكوكي بين موقف السيارات 

 

 من اإلثنين إلى الجمعة:

 دقيقة 15صباحا: كل  10إلى  7من الساعة  •

 دقيقة. 30بعد الظهر: كل  4صباحا إلى  10من الساعة  •

 دقيقة. 15مساء: كل  7بعد الظهر إلى  4من الساعة  •

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
mailto:mobiliteit@stad.gent
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 مساء. 7صباحا و 9دقيقة ما بين الساعة  30في أيام السبت تكون الخدمة كل 

 .)قناع الفم(يتوجب ارتداء الكمامة 

 

 الزالت حافالت النزهة متوقفة.

 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 

 ؟Fietsambassadeهل الزال بإمكاني تصليح دراجتي الهوائية لدى 

 fietspunt، نقطة الدراجات Fietsendepotمن جديد. نرحب بالجميع في مخزن الدراجات  Fietsambassadeفتحت 

Dampoort نقطة الدراجات ،fietspunt Gent Sint-Pieters  ونقطة الدراجاتfietspunt Kattenberg. 

 مغلقة. fietspunt Centrumتبقى نقطة الدراجات في الوقت الحالي 

 مزيد من المعلوماتال

 

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

؟)الستيب( لالرك وسكوترالسيارات والدراجات  استعمال خدمة تقاسمهل الزال بإمكاني   

 .استعمالهايمكنك  وبالتالي لنقلا من وسائل)الستيب(  لكوسكوتر الرالدراجات  ،السيارات خدمة تقاسم نعم. نعتبر

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 

 هل الزال بإمكاني الحصول على رخصة القيادة الخاصة بي؟

مسموح بهاال من بين التنقالتق العام يالطر في التمرن على القيادة عتبرييتم استئناف دروس واختبارات القيادة النظرية والعملية.   

Kan ik nog een taxi nemen? 

بإمكاني ركوب سيارة أجرة؟هل الزال   

متر بين كل شخص. يعتمد عدد األشخاص المسموح  1.5نعم. يمكنك أن تأخذ سيارة أجرة. يجب أن تكون هناك مسافة ال تقل عن 

. لهم في سيارة األجرة على حجم السيارة  

.المسافة قاعدةهنا يُسمح باصطحاب األسرة في سيارة أجرة واحدة، وال تنطبق   

".كاربولينب " ىاو ما يسم السيارات خدمة تقاسمنفسه على ينطبق الشيء   

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

؟ستستمر مراقبة مواقف السيارات المدفوعةهل   

تي تستوجب دفع رسوم الركن.ال في االماكنالسيارات  مراقبة مواقفمن جديد تم ي أيار/ماي 18نعم. منذ   

 

Lage-emissiezone 

 (LEZ) منخفضةال اتنبعاثاالمنطقة 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 
 ؟ساري المفعول (LEZ)قانون منطقة االنبعاثات المنخفضة  هل ال زال

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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منطقة االنبعاثات  بها في مسموحتغريمك إذا كنت تقود سيارة غير وسيتم  أيار/ماي 18منذ يوم االثنين استؤنف القانون نعم. 

 المنخفضة

 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 
 . هل الزال هذا الموعد قائما؟(LEZ)يخص منطقة االنبعاثات المنخفضة  AC Zuidلدي موعد في دائرة 

 .فقطأيام االثنين واألربعاء والجمعة صباح تحديد موعد  ،حزيران/ويوني 2إلى غاية  يمكنك

 إذا كنت تريد تحديد موعد جديد؟ يمكنك القيام بذلك على هذه الصفحة

 09 210 10 30 يمكنك أيًضا االتصال على

 

Handel en Horeca 

 الضيافةالتجارة وقطاع 

Welke winkels zijn open? 

 ما هي المتاجر المفتوحة؟

 .صارمةال (جتماعياالعد ابالتمسافة األمان )  شروطوفق بفتح المتاجر  أيار/ماي 11منذ يُسمح 

 .متر مضمونة 1.5طالما أن مسافة  ،أن واحدالدخول في ب مربعًامتًرا  20في المتاجر التي تقل مساحتها عن يمكن للزائرين 

 :(ظل مغلقة)تاالستثناءات 

 صالونات التدليك •

 بما في ذلك حمامات البخار ،المنتجعات •

 البدنية لياقةالمراكز  •

 القمار ومكاتب الرهان آالتالكازينوهات وأروقة  •

  المستثناة في البيت أيضا.الخدمات ال يسمح بتقديم هذه 

 .النصائح حول كيفية التسوق بأمانهنا بعض  راجع

 

Zijn cafés en restaurants open? 

 هل المقاهي والمطاعم مفتوحة؟

.مغلقة حفالتال تزال جميع المقاهي وأماكن الترفيه وقاعات ال  

هنا يجب بخها. االطعام أو الدخول بالسيارة بفتح مط موينتوصيل الطلبات للمنازل أو التي تقدم خدمة تيُسمح للمطاعم التي تقدم خدمة 

.الطويلة راالنتظا طوابيرمتر مربع على األقل( وتجنب  1.5أن تأخذ في االعتبار المسافة الالزمة بين األشخاص ) أيًضا،  

 ذلك. بما في ذلك المقاهي أو ما شابه ،فقطالمشروبات  باقتناءيُسمح (. ال بوظةالالوجبات )بما في ذلك محالت  باستالميسمح 

الوجبات  ومحالتالمطاعم والمقاهي ومحالت الرقائق والوجبات السريعة ومحالت الساندويتشات  باألكل أو الشرب فيال يسمح 

 .اتفي مطاعم الشرك والالخفيفة، 

 شرفأثاث البقاء على مشغلي المقاهي والمطاعم ومحالت الوجبات الخفيفة ومحالت الساندويتشات ومحالت الرقائق إ يجب: احذر

 .بالداخل الخاص بهم

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 

 محليًا؟نت المحليين، ولكن كيف يمكنني الشراء خ أريد دعم تجار

المثيرة لالهتمام والمبادرات  مختلف المنصات اإللكترونيةعن  نظرة عامة مفيدةنت. ستجد هنا خال يزال بإمكانك الشراء محليًا في 

 .المحلية

  puurgent@stad.gent هل تعرف مبادرة أو منصة بنفسك؟ أخبرنا عبر

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

 ؟وحةوصالونات التجميل مفت صالونات الحالقةهل 

 :نعم. خذ بعين االعتبار

 1.5 لى مسافةع الحفاظ شرطفيمكنك استقبال زبونين  مربعًا،متًرا  20أصغر من محلك . إذا كان ²م 10واحد لكل  زبون •

 .متر

 ل.التجمي أخصائي أو الحالقمع  اموعدتحدد يجب أن  •

 .الزبائن في الخارجينتظر  •

 )إال في حاالت الطوارئ(ل المراحيض مغلقة أمام الزبائن ظت •

 ال يتم تقديم المشروبات أو الوجبات الخفيفة  •

 متر بين كل محطة عمل 1.5يجب أن تكون هناك مسافة  •

 فما فوق. عاًما 12من سن  والزبائنإلزامي للموظفين  القم(أقنعة الكمامات )ارتداء  •

دية، كل شخص في مقصورة خاصة. فراستخدام مقصورات تدابير النظافة على تنص مفتوحة.  الشمسيةالحمامات  مراكز •

 م.استخداكل يتم تعقيم المقصورة بعد 

Blijven alle logementen open in Gent? 

 مفتوحة في خنت؟ نُزلهل تظل جميع ال

المشتركة( وغرف االجتماعات والمناطق  القاعاتوالمطاعم ) الحانة. يتم إغالق مبيتولكن فقط لل مفتوحة،أن تبقى  فنادقلل سمحي

 .حتى تتمكن من تناول الطعام والشراب في غرفتك الترفيهية. خدمة الغرف مسموح بها

 .لفنادق نفسهال االلكترونية قعاموالمن األفضل التحقق من  المعلومات،د من مزيلن العديد من الفنادق ال تزال مغلقة. لفإ انتبه

 .في الداخل شرفةأثاث اليجب وضع 

حدائق  و( B&B ىاو ما يسم) واإلفطارالمبيت  ،لمخيماتا العطالت،بيوت  المثال،مغلقة. على سبيل  الترفيهية والسياحية المرافق

 .AirBnBs و العطالت

Gaan de markten en ambulante handel door? 

 ؟ينالمتجول باعةوال األسبوعية األسواق ستفتحهل 

 جديد  من سواقيُسمح بفتح األ أيار/ماي 18 منوانطالقا  للتجار المتجولين باستئناف أنشطتهم. ،أيار/ماي 11اعتباًرا من يُسمح 

 .كل شيء بأمان مري حتىيجب اتباع التدابير 

 مزيد من المعلومات حول التدابيرلا

 

Werken en ondernemen 

 األعمال وإدارةالعمل 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 

 نت؟خفي  للمقاولينالمخصصة نقطة الدعم  تواصل معهل يمكن ال

 .09 210 10 60 أو على الرقم ondernemen@stad.gent ولكن فقط عن طريق البريد اإللكتروني نعم،

صباًحا حتى  9نين إلى الجمعة من الساعة من اإلث تصال هاتفيااال. يمكن اإللكتروني سؤالك عن طريق البريد طرحمن األفضل أن ت

. صوتية ترك رسالةأن تيمكنك  الفور،. إذا لم نتمكن من الرد على مكالمتك على بعد الظهر 4إلى  2الساعة ومن  ظهرا والنصف 12

 .سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 

 ؟العمل في الحيمهام  تستمر هل

 .فقط إذا اتفق الطرفان على احترام قواعد النظافة والمسافة بهذا مع األفراد ومنظمات الرعاية. يُسمح مهام الرعايةستستمر فقط 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

 نت مفتوحة؟خمدينة  Werkpunten هل نقاط عمل

 . إغالق نقاط العمل مؤقتًا تم
 9الساعة من  من االثنين إلى الجمعة 09 266 83 00الرقم أو على  werk@stad.gent البريد اإللكترونيأن تراسلنا على يمكنك 

  .بعد الظهر 4إلى   2الساعة ومن  ظهرا والنصف 12لى الساعة صباًحا إ

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

 أن أفعل؟ بد لي من عبور الحدود للعمل. ماذا علي  ال 

 األساسيةالحدود في القطاعات الحيوية والمهن عبر عمال  •

باأللوان.  مصغرةطباعة الصورة الب قومبحيث يمكنك عبور الحدود دون أي مشاكل. دع صاحب العمل ي ةالمصغر الصورة بتنزيلقم 

 .على جانب السائق الزجاج االماميضعه خلف 

  الهولنديةقم بتنزيل المصغر باللغة 

 قم بتنزيل المصغر باللغة الفرنسية 

 زيل المصغر باللغة اإلنجليزيةقم بتن 

 قم بتنزيل المصغر باللغة األلمانية 

 2020 آذار/مارس 18المرسوم الوزاري المؤرخ  ملحقفي  األساسيةيمكن االطالع على قائمة القطاعات الحيوية والمهن 

  أساسية يمارسون مهنة ال عمال الحدود الذين ال يعملون في قطاع حيوي أو الذين •

مرة واحدة  ستمارة. امأل االمن أجل العمل بحاجة لعبور الحدود" لتثبت أنك "شهادة تثبت الحاجة لعبور الحدود استمارةاستخدم 

 .عند عبور الحدود اوأظهره

Mag ik kortingsacties organiseren? 

 ؟تجارية تخفيض هل يمكنني تنظيم عروض

 يسمح بتقديم عروض تخفيض من جديد.نعم. 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 
 بأمان؟التجاري  محلي كيف يمكنني إعادة تشغيل شركتي /

أو  متجركأو  شركتك نصائح ملموسة تمكنك من إعادة تشغيل نسرد لك هنا قائمة وصحية،للتأكد من إعادة التشغيل بطريقة آمنة 

 بطريقة سليمة. المتجول التجاري عملك

mailto:ondernemen@stad.gent
mailto:werk@stad.gent
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
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Cultuur, Sport en vrije tijd 

 أوقات الفراغالثقافة والرياضة و

Mogen recreatieve activiteiten nog? 

 ؟يسمح بالقيام بأنشطة ترفيهيةهل 

 .األماكن العامة والخاصة. وهي ممنوعة في محظورة األنشطة الثقافية واالجتماعية واالحتفالية والشعبية والترفيهية

تحت معك مع أفراد األسرة الذين يعيشون  بإمكانك القيام بذلكبها.  ننصح بل في الهواء الطلق الرياضية يسمح بممارسة التمارين

 كافية بين بعضكم البعض. نفس األشخاص. من المهم الحفاظ على مسافةبدائما  يتعلق األمرأن  شرطنفس السقف و / أو مع صديقين 

أو  تبعد عنك بمسافة معقولةإلى غابة  الذهاب المثال،)على سبيل  يالمش وأللقيام بنشاط بدني  للذهاب يُسمح باستخدام السيارة فقط 

 .(إلى النادي الرياضي

 .  e .buitingentالرقمية علىاإلبداعية نت؟ اكتشف عدًدا من الحلول خيمكنك القيام به في هل تحتاج إلى أفكار عن كل ما 

 

Cultuur 

 ثقافة

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 

 هل يمكنني زيارة المتاحف والمنازل التاريخية في خنت؟

 . يمكنك زيارة المتاحف في أيام االفتتاح العاديةأيار/يما 18تم فتح المتاحف والبيوت التاريخية في خنت مرة أخرى في  نعم،

شراء يجبب  يسمح لعدد محدود من األشخاص بزيارة كل متحف.. الذين يعيشون معك في نفس البيتاألشخاص  أو مع كبمفرد

 .(قناع الفم) ي كمامةرتد  وت عالمات الطريق أثناء زيارتك تتبعالتذاكر أو حجزها مسبقًا. 

 للمزيد من المعلومات

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 

 نت هذا العام؟خاحتفاالت  يتم تنظيمهل س

نت، المقرر عقدها خ احتفاالتفإن  وبالتالي،. 2020 آب/أغسطس 31محظورة حتى  فعاليات الكبيرةحتفاالت خنت. جميع التم إلغاء ا

 .للمزيد من المعلومات. ستمر، لن ت2020 تموز/زيوليو 26إلى  17في الفترة من 

 

Sport 

 رياضة

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 
 ياضية مفتوحة؟والمرافق الر هل المسابح

 حزيران./يونيو 7 إلى غايةالرياضية، مغلقة  والقاعاتالمسابح بما في ذلك  ،الداخليةالمواقع الرياضية  ستظل جميع

 :الشروط التاليةوفق الرياضية الخارجية  رافقيسمح بفتح الم

 تعتمد على التالمسرياضة ال  ذا كانتإ •

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


Vertaling Nederlands-Arabisch - Modern Standaard . 
Dit is de vertaling Arabisch - Modern Standaard van “Update FAQ mei” en bevat identiek dezelfde informatie als 
de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Update FAQ mei”. 

 

 (االجتماعي تباعدالمسافة األمان )يمكن ضمان  •

 كوروناااللتزام بإرشادات  •

 مغلقةوالكافيتريات  والحماماتالمالبس  تغييرغرف ل ظت •

فقط في الهواء الطلق. يمكنك ممارسة الرياضة مع شخصين آخرين كحد أقصى.  دروس الرياضة وجلسات التدريب نظميمكن أن تُ 

 من االخرين. متر 1.5مسافة  الحفاظ علىاحرص دائًما على 

هنا.  الشروط تفقد. )بالرمرسن( Blaarmeersen في حديقة الرياضة والترفيه جميعأمام الالعب التنس في الهواء الطلق مفتوحة م

ما تواجد يُسمح بة السلة. في ملعب كر بشكل عامالرياضة ممارسة يُسمح بالتزلج في حديقة التزلج )في موقف السيارات المركزي( و

التحتية األخرى مثل مواقف  البنياتتنظيم مسابقات. ستبقى جميع ب سمحبالغ. ال يواحد شخًصا، بما في ذلك شخص  20ال يزيد عن 

 .السيارات والمخيمات مغلقة

 

Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 
 دروس تدريبية أو جماعية؟ تقديمبكنادي  يُسمح لناهل 

 شرط االلتزام بالشروط التالية:نعم. 

 .يجب أن يتم النشاط بالكامل في الهواء الطلق •

 .متر أثناء التدريب 1.5يجب أيًضا مراعاة مسافة األمان  •

 .والمرافق الصحية والكافيتريات مغلقة والحماماتكما ستبقى غرف تغيير المالبس  •

 بشكل جيد. تعقيمهاالخاصة بك دائًما أو التأكد من  لوازمالمن المستحسن أيًضا استخدام  •

 شخصا. 20المجموعة  تتجاوز وأاليجب أن يكون المدرب موجوًدا دائًما  أخيًرا، •

 

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

 في صالة رياضية. ماذا االن؟ كان لدي حجزلقد 

  .حزيران/يونيو 7 إلىيتم في الوقت الحالي إلغاء جميع الحجوزات  الداخلية،التحتية الرياضية  للبنياتبالنسبة 

 .أيار/ماي 31يتم إلغاء جميع حجوزات التدريب الجماعي مجانًا حتى  الخارجية،ماكن لألبالنسبة 

 اإللكتروني عن طريق البريد إجراء حجز من جديد يمكن للمستخدمين المنتظمين الذين يرغبون في التدرب
)sportdienst@stad.gent( :مع ذكر  

 .مستهدفةالمجموعة الساعات وال، مكانالتحتية والبنية الالحجز المطلوب للنادي ب •

 .موجز لكيفية ممارسة الرياضة بأمان وفقا للتدابير توضيح •

 .اتصل بمنظم النشاط الرياضي؟ تابعة للبلديةهل لديك حجز في بنية تحتية رياضية غير 

 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 

  ؟(Topsporthal)  الممتازةالقواعد التي تخص قاعة الرياضة  ما هي

 حزيران./يونيو 7، حتى Sport Vlaanderen، بما في ذلك أنشطة Topsporthalجميع األنشطة في  توقيفسيتم 

أو إعادة الحجز.  المبلغ الذي دفعته، يمكنك اختيار استرداد حزيران/يونيو 8ما قبل  بأنشطةبالنسبة للحجوزات الخاصة  •

 .قائمةالعامة ، ستظل الشروط )اإللغاء( حزيران/يونيو 8بالنسبة لألنشطة بدًءا من 

 .2020لفترة أخرى في عام  اإلقامة الرياضيةيمكنك إعادة حجز  •

https://stad.gent/nl/blaarmeersen
mailto:sportdienst@stad.gent
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 .من المعلومات المزيد سيلي الحقاحتى اآلن.  الرياضة المخيمات بخصوص نهائية توجيهاتال توجد  •

 gent@sport.vlaanderenأو راسلنا على  09 244 72 22على الرقم  Sport Vlaanderen ؟ اتصل بأخرى أسئلةهل لديك 

  www.sport.vlaanderenأو تابع آخر المستجدات على الموقع اإللكتروني 

 

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

deze ingehaald of terugbetaald? 

 ؟تعويضها مالياأو سيتم تدارك هذه الدروس الدروس. هل  ءتم إلغالكن  ،Sportdienstلدى أتابع دورة رياضية 

لكتروني حول اإلبريد ال عبر جميع المشاركين رسالة ىتلق .الحالية الدوراتهذا ينطبق على كل  .داركهايتم ت نتم إلغاء الدروس. ل

 من المفترض أنك استرددت المبلغ الذي دفعته.هذا الموضوع. 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

 أو دورة تدريبية؟ خيمهل الزال بإمكاني التسجيل في م

  أو عبر البريد اإللكتروني 09 266 80 00على اتصل  تدريبية،أو دورة  خيمم مكانك فينعم. احجز عبر اإلنترنت 

sportdienst@stad.gent  

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 

verlengen? 

 ا؟هفي غضون أسابيع قليلة. هل يمكنني تمديد الرياضية بطاقتيلسباحة أو لاشتراكي  مدة صالحية نتهيت

ألشهر التي تم فيها إغالق يمكنك تمديدها بعد األزمة بعدد ا ،دخول ال متعددةلسباحة أو تذكرة رياضية أو تذكرة لإذا كان لديك اشتراك 

 .ذاته المرفق الرياضي التدابير، يمكنك ترتيب ذلك فينهاية . بعد الراهن . ال تحتاج إلى القيام بأي شيء في الوقتالمرفق الرياضي

Zijn watersporten toegestaan? 

 ؟الرياضات المائية  يسمح بممارسة هل

. يجب أن يتم ذلك في الهواء الطلق ن جديدم زوارق الكاياكالتجديف و، الغوص، يسمح بالرياضات المائية مثل صيد األسماك نعم،

متر(. يمكنك أيًضا ممارسة الرياضة فقط مع األشخاص الذين تعيش معهم تحت نفس السقف  1.5ويجب أن تحافظ على مسافة كافية )

 (.و / أو مع صديقين )دائًما نفس األشخاص

 20 معالنادي، في الهواء الطلق  إطار ، يمكنك أيًضا ممارسة هذه الرياضة مرة أخرى فيرأيا/ماي 18اعتباًرا من يوم االثنين 

 .أقصى وتحت إشراف مدرب كحد شخًصا

 

Vrije tijd 

 الترفيه

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

 ؟أيار/ماي 11من  ابتداء نتخالتسوق في  كونكيف سي

 .الشرطة والشركاء الخارجيين. بهذه الطريقة يمكنك التسوق بأماننت خطة عمل مع خوضعت مدينة 

 المدينة. في وسط يوجد مشرفون على المحالت وأحواض لغسل يديكفي شوارع التسوق. ابقى على اليمين 

 .المزيد من المعلومات

mailto:gent@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen/
mailto:sportdienst@stad.gent
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels


Vertaling Nederlands-Arabisch - Modern Standaard . 
Dit is de vertaling Arabisch - Modern Standaard van “Update FAQ mei” en bevat identiek dezelfde informatie als 
de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Update FAQ mei”. 

 

Groen en Milieu  

 والبيئة مساحات الخضراءال

 

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

 ؟الحيوانات الضارةهل تستمر مكافحة 

صراصير وجرذان. يمكنك االتصال بمكافحة  لإلبالغ عن وجود صيانة المساحات الخضراء مصلحةيمكنك حاليًا االتصال ب

 .09 323 66 66الرقم ظهًرا على  1 إلى الساعةصباًحا  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة  الحيوانات الضارة

 منك: طلبن الزيارات المنزليةخالل 

 بتهوية منزلك جيًدا قبل الموعد •

 على مسافة كافية الحفاظ •

 في غرفة أخرى االنتظار •

 .بدخول بيتك البلديةال يُسمح لموظفي  في هذه الحالةهل أنت مريض؟  •

 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 

 ؟أو في بستان الحي الخاصة بكزال بإمكاني البستنة في حديقة الخضار الهل 

 :الحي إذا اتبعت اإلرشادات التالية في بستانبإمكانك البستنة في حديقة الخضروات الخاصة بك أو

 .بدقة النظافة قواعداتبع  •

ك البستنة يمكن .اآلخرينمتر على األقل من  1.5حافظ على مسافة: حافظ على مسافة  - (االجتماعي تباعدالمسافة األمان ) •

 ا.ص دائمً ، نفس األشخاصديقينتحت نفس السقف و / أو مع  معك الحديقة مع أفراد األسرة الذين يعيشون في

 غير مسموح بهتجمع ال •

 

 .حيالى بستان اليمكنك أن تقود سيارتك إلى حديقة الخضروات الخاصة بك أو 

 

 


