
 24/05ی ویروس کرونا نسخه -های متداول پرسش
 (17.00آوریل، ساعت  24اصالحات تا تاریخ  - 47 ی شمارهروزشده)به

ی های متدوال دربارهویروس کرونا: پرسش
 شده از طرف دولتراهکارهای وضع

اینجا کند تا گسترش ویروس کرونا را متوقف کند. در شهرداری آنتورپن راهکارهایی اتخاذ می
های متداول را در این باره بیابید. این متن به طور خیلی مستمر ی پرسشتوانید جواب همهمی

 شود.روز میبه

 تان، باید همگان از اینبه منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و حفاظت از شما و خانواده 
 پیروی کنند: ایمقررات پایه

اگر مریض هستید بدون خروج از خانه به پزشک  تا آنجا که ممکن است در خانه بمانید، ●
 زنگ بزنید. فقط برای ترددهای ضروری از خانه خارج شوید.

 دستان خود را به طور مکرر بشویید. ●
وشوی دستان، هر بار از دستمال جیبی کاغذی استفاده کنید و آن بالفاصله بعد از شست ●

بی ندارید، میان آرنج خود سرفه ی دردار بیندازید. چنانچه دستمال جیدر یک سطل زباله
 یا عطسه کنید.

 تا حد امکان از تماس فیزیکی با دیگران خودداری کنید. ●
 از دست دادن، بوسیدن و آغوش گرفتن دیگران خودداری کنید. ●
 توجه داشته باشید که ویروس برای افراد زیر خطر بیشتری دارد:  ●

 سال 65افراد باالی   ○
 تند و یا مشکالت قلبی، ریه و کلیه دارندافرادی که مبتال به دیابت هس  ○
 گیرند.افرادی که زودتر از دیگران عفونت می  ○

 متر فاصله را رعایت کنید 1.5حداقل  ●

 
 دارند.ژوئن  7تا تاریخ آمده  ذیلمقرراتی که در  

شود.  این ی جدیدی در کاهش دادن این مقررات سختگیرانه شروع میمرحله می 18در تاریخ 
گیرد، مسلماً به این شرط که تا آن زمان جلوگیری ها در چند مرحله صورت میکاهش محدودیت

ها همچنان های زیر محدودیتآمیز بوده باشد.  احتمال دارد در تاریخاز گسترش ویروس موفقیّت
 کاهش یابند:

 ژوئن 8 ●

ها قابل کاربرد باشد، اطالعات الزم در های زیر این کاهش محدودیتاگر در مورد یکی از موضوع
 های زیر داده شده است.ها درباره موضوعمورد مرحله یا مراحل کاهش محدودیت

 

 وسایل نقلیه و تردد
 

ی افراد باید تا حد ممکن در خانه جواب: همه سؤال: آیا اجازه دارم از خانه خارج شوم؟
 بمانند و هر چه بیشتر از برقراری تماس با افرادی ُجز اعضای خانواده خودداری کنند.

 
 این موارد استثناء هستند:



 
تردد در چارچوب کار )در صورتی که دورکاری ناممکن باشد( یا در موارد ضروری مجاز است  ●

ها، غذایی، مراکز درمانی، اماکن نگهداری کودکان، داروخانه های مواد)مراجعه به فروشگاه
ی کمک داوطلبانه به سالمندان یا افراد ها، ارائهها، پمپ بنزیندفاتر ُپست، بانک

 پذیر(؛ آسیب
 

 انجام فعالیت بدنی )بدون تماس فیزیکی با دیگران(: ●
 به صورت تنها. ○
 کنند.میبا اعضای خانواده که با شما زیر یک سقف زندگی  ○
توانید انجام دهید، اما با رعایت فعالیّت فیزیکی را همچنین با یک دوست ثابت می  ○

 (.ی اجتماعیگذارفاصلهمتر بین هر شخص )رعایت  1.5فاصله 
 بعد از انجام فعالیّت باید افراد بالفاصله به خانه خود برگردند.  ○

 
تردد محدود با اتومبیل به منظور تفریح یا خرید مجاز است )برای اطالعات بیشتر در این   ●

ساله یا  5هایی که فرزندان ویژه برای خانوادهمراجعه کنید(، به« خرید»مورد به قسمت 
شان دشوار است )به شمول سال دارند، برای افرادی که تحرک و راه رفتن برای 5زیر 

های باردار( و همراهان افرادی که از نظر فیزیکی یا ذهنی دچار معلولیّت افراد مسّن و خانم
 هستند.

ی متن رجوع ی تطعیالتی )برای اطالعات بیشتر به ادامهتردد به منظور رفتن به خانه ●
 کنید(.

 
توانند تحت شرایط ذیل به مالقات یک نفر )هر بار همان اشخاص( می 4می،  10از تاریخ  ●

 خانواده بروند:
کند روند باید افراد ثابتی باشند، و فرقی نمیاین چهار نفر که هر بار به مالقات می ○

حباب »که هر چهار نفر از یک خانواده باشند و یا نباشند. این افراد اصطالحاً 
 شوند.نامیده می« اجتماعی

طور نیست کنند و اینکّل اعضای خانواده چهار شخص مورد نظرشان را انتخاب می ○
که هر یک از اعضای خانواده بتواند چهار نفر را انتخاب کند. برای مثال، وقتی تمامی 

نفر( را  4های خود )ها و مادربزرگگیرند تا پدربزرگاعضای خانواده تصمیم می
 ن خود دعوت کنند.توانند از دوستاببینند، دیگر نمی

آید تا به مالقات شخصی وقتی که از یکی از اعضای یک خانواده دعوت به عمل می  ○
کننده نیز متعهد ی شخص مالقاتبرود، در آن صورت تمامی اعضای خانواده

تنهایی به مالقات برود. بنابراین، این شوند، حتی در صورتی که این شخص بهمی
ک روز با والدین قرار گذاشته شود و روز بعد با چهار نفر امکان وجود ندارد که مثالً ی

 دیگر.
متر( باید همواره رعایت شود. ترجیحاً مالقات در بیرون  1.5ی فیزیکی الزم )فاصله  ○

 )مثالً در حیاط خانه یا تراس( صورت پذیرد.
 در صورتی که یکی از این افراد مریض باشد، باید مالقات لغو شود.  ○
طات اجتماعی محدود، افراد مجاز هستند تا در داخل بلژیک تردد در چارچوب ارتبا ○

 وگذار )توریستی( خودداری کنند.کنند، اما باید از گشت
تِک افراد است تا به نحو درست و شایسته، این ارتباطات مسؤولیت تک ○

 اجتماعی محدود را تطبیق نمایند.
 

 طوری دیگر قید شده باشد.که هر گونه تجمع بیش از دو نفر ممنوع است، مگر آن

 وگذار در داخل کشور مجاز اعالم شود.که گشتاین احتمال وجود دارد ژوئن  8از 

 



 ها مراجعه کنم؟های شهر یا مقبرهتوانم به پارکسؤال: آیا می 
جواب: بله، امکان مراجعه به این جاها وجود دارد. مهم است که به طور مداوم برای هواخوری به 

اما شرایط مذکور در فوق در خصوص تردد در بیرون از خانه و رعایت فاصله با دیگر افراد بیرون رفت. 
ی کافی از هم فاصله بگیرید و به صورت گروهی با را دقیق و کامل رعایت کنید. بنابراین، به اندازه

 هم جمع نشوید.
 

 ها:در مورد پارک

تند. چنانچه اطراف وسایل ها تعطیل هسها و همچنین هتل، رستوران و کافهشهربازی ●
 ها استفاده نکنید.بازی بسته شده است، از آن وسایل بازی درون پارک

تان های مجاور در محل زندگیاز نظر مسافت تردد خود را محدود کنید و فقط به پارک ●
 مراجعه نمایید.

راجعه توانید چند مرتبه در روز به پارک م، میگذاری اجتماعیفاصلهتر برای رعایت دقیق ●
 وآمد را انتخاب کنید.رفتهای کمکنید و زمان

 
ی مشترک از یا سیستم دیگر برای استفاده Veloتوانم از سیستم سؤال: آیا می

 ( و اتومبیل استفاده کنم؟stepروک )دوچرخه، رو
شوند و درنتیجه ممنوع نیستند.  البته، از ها وسایل نقلیه محسوب میبله، این سیستم جواب:

شود استفاده این گونه وسایل فقط به منظور رفت و آمد کاری و همچنین در موارد ضروری می
 کرد.

 ( باز است؟Voetgangerstunnelسؤال: آیا تونل عابران در شهر آنتورپن )

ماند؛ این تونل ( باز میKennedytunnelماند. همچنین تونل کندی )ز میجواب: بله، این تونل با 
سواران است. فقط برای موارد ضروری تردد کنید و مقررات مربوط به حفظ فاصله را برای دوچرخه

 نیز رعایت کنید.

 ی عمومی استفاده کنم؟توانم از وسایل نقلیهسؤال: آیا می

ی عمومی استفاده کنید، اما فقط برای موارد توانید از وسایل نقلیهجواب: بله، شما همچنان می 
ی عمومی استفاده ضروری. تالش کنید تا حد امکان در خانه کار کنید. چنانچه از وسایل نقلیه

ات مربوط ری کافی از مسافران دیگر فاصله بگیرید، و فراموش نکنید که مقرکنید، باید به اندازهمی
( تقاضا دارد تا از در De Lijnرانی )به حفظ فاصله با دیگر افراد را رعایت کنید. شرکت اتوبوس

 پشتی، سواِر اتوبوس یا تراموا شوید و برای خرید بلیت از پرداخت پول نقد خودداری کنید.

 میشه قبلساعات حرکت اتوبوس، تراموا و قطار ممکن است تغییر کرده باشد. به همین دلیل، ه
 مراجعه کنید. NMBSو  De Lijnاز حرکت به سایت شرکت 

شال یا دستمال  پوشاند، مثلی دیگری که دهان و بینی را میاستفاده از ماسک و یا وسیله 
ی ورود به ایستگاه قطار یا ایستگاه اتوبوس، ی عمومی )از لحظهسر، در تمامی وسایط نقلیه

« ماسک»سال اجباری است. برای اطالعات بیشتر به بخش  11تراموا و غیره( برای افراد باالی 
 در همین متن مراجعه کنید.

ی عمومی خواهد از وسائط نقلیهها مسلماً به افزایش استفاده کاهش تدریجی محدودیت
 شود:انجامید. برای اجتناب از ازدحام، این نکات توصیه می

ی شخصی )پای پیاده، با روروک، دوچرخه، ماشین، و غیره( تردد در صورت امکان با وسیله ●
 ی عمومی دارند بتوانند از آن استفاده کنند.کنید، تا کسانی که نیاز مبرم به وسائط نقلیه

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/
https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus


 وآمد خودداری کنید.در ساعات پررفت از تردد ●

 کند؟تردد می Linkeroeverو  Rechter-سؤال: آیا کشتی بین 

کند، حاال باز شده است. تردد می Steenpontonو  Linkeroeverکه بین  Sint-Annaجواب: فرِی  
 مراجعه کنید.وبسایتی اقدامات ایمنی به این برای کسب اطالعات بیشتر درباره

پوشاند، مثل شال یا دستمال ی دیگری که دهان و بینی را میاستفاده از ماسک و یا وسیله
سال اجباری است. برای  12ی عمومی برای افراد باالی سر، قبل از سوار شدن در وسائط نقلیه

 در همین متن مراجعه کنید.« ماسک»عات بیشتر به بخش اطال

 ( رفت و آمد دارد؟DeWaterbusسؤال: آیا اتوبوس آبی )ِ 
و  Lilloهای تغییر کرده است و به طور موقت در ایستگاه اتوبوس آبیجواب: ساعات تردد  

Liefkenshoek روند و کند که سر کار خود میجا میتوقف ندارد. اتوبوس آبی فقط افرادی را جابه
گردند. همچنین برای موارد ضروری )برای مراجعه به دکتر، داروخانه، بانک، و غیره( از کار برمی

 یها و افرادی که قصد گردش دارند، دیگر اجازهاجازه دارید از اتوبوس آبی استفاده کنید. توریست
 وبسایت اتوبوس آبیسوار شدن ندارند. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به 

پوشاند، مثل شال یا دستمال ی دیگری که دهان و بینی را میاستفاده از ماسک و یا وسیله
سال اجباری است. برای  12ومی برای افراد باالی ی عمسر، قبل از سوار شدن در وسائط نقلیه

 در همین متن مراجعه کنید.« ماسک»اطالعات بیشتر به بخش 

ی عمومی خواهد ها مسلماً به افزایش استفاده از وسائط نقلیهکاهش تدریجی سختگیری
 شود:انجامید. برای اجتناب از ازدحام، این نکات توصیه می

شخصی )پای پیاده، با روروک، دوچرخه، ماشین، و غیره( تردد ی در صورت امکان با وسیله ●
 ی عمومی دارند بتوانند از آن استفاده کنند.کنید، تا کسانی که نیاز مبرم به وسائط نقلیه

 وآمد خودداری کنید.از تردد در ساعات پررفت ●

 شود؟ها در خیابان هنوز کنترل میسؤال: آیا پارک اتومبیل

می، کنترل پارک اتومبیل و کارت پارک موقت در اماکن عمومی شروع  11به جواب: از تاریخ دوشن
ها توسط شهرداری گرفته شده است، زیرا افراد شده است. این تصمیم به دنبال بازگشایی مغازه

 ها پارک خواهند کرد.بیشتری به شهر خواهند آمد و در خیابان

 برخی مناطق ممنوع است؟ کننده بههای آلودهسؤال: آیا همچنان ورود اتومبیل

( مثل قبل LEZکننده به برخی مناطق )مناطقِ های آلودهمی، ورود اتومبیل 11جواب: از تاریخ 
کننده به این مناطق وارد بشوند، جریمه خواهند های آلودهممنوع شده است. چنانچه اتومبیل

شده است، زیرا افراد ها توسط شهرداری گرفته شد.  این تصمیم به دنبال بازگشایی مغازه
 ها پارک خواهند کرد.بیشتری به شهر خواهند آمد و در خیابان

های شهرداری توانم مجوز پارکینگ برای ساکنان در یکی از شعبهسؤال: آیا می 
(stadsloketدرخواست کنم؟ ) 

د. کنیتوانید مجوز پارکینگ برای ساکنان درخواست جواب: خیر، شما در حال حاضر فقط آنالین می
 انجام دهید. الکترونیکی یگیشهتوانید از طریق این کار را می

 

 توانم درخواست منع کردن پارک کردن جلوی منزلم را رایگان لغو کنم؟سؤال: آیا می

http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta
http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta
https://www.dewaterbus.be/nl
https://www.dewaterbus.be/nl
https://www.dewaterbus.be/nl/nieuws/coronavirus
https://www.dewaterbus.be/nl/nieuws/coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen


توانید این درخواست را تابلوی منع پارک هنوز نصب نشده است، شما می جواب: بله، چنانچه
از طریق ایمیل « عالئم موقت ترافیکی»ی توانید با ادارهرایگان لغو کنید. برای این منظور می

tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be تماس بگیرید. 032211333ی یا شماره 

 بگیرم؟ توانم تاکسیسؤال: آیا می

متر فاصله بین افراد  1.5جا کنند. البتّه، باید حداقل ها اجازه دارند مسافر جابهجواب: بله، تاکسی
ی نقلیه دارد.  اعضای جا کرد، بستگی به نوع وسیلهشود جابهرعایت شود. تعداد افرادی را که می

ا ر گذاری اجتماعیفاصلهآنها خانواده اجازه دارند در یک اتومبیل سوار شوند، زیرا که نیاز نیست 
 رعایت کنند.

 ( درخواست کنم؟taxichequesتوانم چک تاکسی )سؤال: آیا هنوز می

جایی ندارند و معلولینی که سال که به طور دائم و یا موقتاً توانانیی جابه 65جواب: افراد باالی 
های خواست کنند تا در پرداخت هزینهتوانند همچنان چک تاکسی درهستند، می این شرایطواجد 

، تلفنی از طریق این فرمتوان از طریق تاکسی خود تخفیف زیادی دریافت کنند. درخواست را می
انجام  SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.beو یا با ارسال ایمیل به  032211333ی شماره

 www.antwerpen.beداد. برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 ( بشوم؟carpoolenسفر )دارم با دیگران با اتومبیل هم سؤال: آیا اجازه

فاصله بین هر شخص رعایت شود. تعداد افرادی را که متر  1.5که جواب: بله، مشروط بر آن
شود. ی نقلیه دارد. استفاده از ماسک توصیه میجا کرد، بستگی به نوع وسیلهشود جابهمی

شود که به طور مرتب هوای شود. توصیه میاین مقررات شامل حال اعضای یک خانواده نمی
 اتومبیل را تازه کنید و آن را تمیز کنید.

 کلّی، از تردد تا حد امکان خودداری شود. به طور 

( یا کنار Ardennenی تعطیالتی خود، مثال در آردنن )سؤال: آیا اجازه دارم به خانه
 ساحل، بروم؟

ی انجام ی تعطیالتی هستید، اجازهبله، چنانچه بیش از یک سال مالک یا مستأجر خانهجواب: 
  شکسته نشود.« حباب اجتماعی»مقررات مربوط به این کار را دارید. البته باید توجه کنید که 

 کشی کنم؟توانم اثاثسؤال: آیا می

که راهکارهای مربوط به رعایت فاصله با افراد دیگر کشی مجاز است، منوط به آنجواب: بله. اثاث
 کشی غیرضروری را به وقت دیگری موکول کنید.شود که اثاثرعایت شود. توصیه می

 

 استفاده از ماسک

 

 سؤال: آیا استفاده از ماسک در خارج از خانه اجباری است؟

توان از یک ماسک و یا جایگزین آن، مانند شال یا دستمال جواب: برای پوشاندن دهان و بینی می
خصوص شود، بهها توصیه میها در فضاهای عمومی و مغازهسر، استفاده کرد. استفاده از آن

ی ی از دیگران وجود ندارد. استفاده از آن در وسائط نقلیهی کافوقتی که امکان رعایت فاصله
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سال اجباری است.  12ی افراد باالی عمومی )قطار، تراموا، اتوبوس، و اتوبوس آبی( برای همه
 در همین متن مراجعه کنید.« وسائط نقلیه و تردد» برای اطالعات بیشتر به بخش 

کند )اما با استفاده از ماسک هم باید میل میخوبی تکاستفاده از ماسک، مقررات فعلی را به 
 مقررات را رعایت کرد(:

 در صورت بیماری در خانه بمانید. .1
 دستان خود را به طور مکرر بشویید. .2
 متر فاصله بگیرید. 1.5از اشخاص دیگر  .3
 تا حد امکان ازمالقات با دیگران بپرهیزید یا از تجمع با دیگران دوری کنید. .4

 
 انم ماسک تهیه کنم؟توسؤال: از کجا می

جواب: بر اساس تصمیم دولت فدرال، در میان مردم ماسک توزیع خواهد شد. در حال حاضر 
دهی کرد. چنانچه شما ماسک شود که توزیع ماسک را به چه شکل باید سازمانبررسی می

ندارید یا امکان به دست آوردن آن را ندارید، از اقوام و آشنایان خود که خیاطی بلد هستند بخواهید 
توانید در وبسایت ی برای ساختن ماسک را میماسک بدوزند )الگوی تأییدشده تانبرای

https://maakjemondmasker.be خواهید ماسک بیابید(. چنانچه شما از طریق اینترنت می
با لینک قالبی )فیشینگ(  های اینترنتی قالبی یا ایمیل یا پیامکسفارش دهید، مواظب فروشگاه

 مراجعه کنید. www.safeonweb.be باشید. برای اطالعات بیشتر در این باره، به 

ای با قابلیّت سال یک ماسک پارچه 12جواب: شهرداری آنتورپن نیز برای تمامی ساکناِن باالی  
های آنتورپن ها با داروخانهکند. شهرداری برای توزیع ماسکی مجدد خریداری میاستفاده

ای ارسال انواده یک نامه جهت دریافت چند ماسک از داروخانهکند. برای هر خهمکاری می
ها به دست شهروندان خواهد رسید. برای شود. احتماالً از اوایل ماه ژوئن اولین ماسکمی

 مراجعه کنید. www.antwerpen.beاطالعات بیشتر در این باره به وبسایت 

 ای را چگونه باید پوشید؟سؤال: ماسک پارچه 

که ماسک را کند، اما به شرط آنرا کمتر می 19-ای گسترش کوویدجواب: پوشیدن ماسک پارچه
شیدن، شستن و نگهداری ماسک را باید با دقت الزم درست بپوشید. طرز گذاشتن، برداشتن، پو

تمامی اطالعات الزم در مورد طرز صحیح پوشیدن ماسک، شستن و  این صفحهانجام دهید. در 
 ت الزم آمده است.نگهداری آن توضیحا

 خواهید به دیگران کمک کنید و یا خودتان کمک )پزشکی( نیاز دارید؟آیا می

توانم در روزهای آخرهفته و یا تعطیلی رسمی با پزشک سؤال: از چه طریق می
 خانواده خودم تماس بگیرم؟

خط کنند. اول به جواب: به خاطر شیوع کرونا، مطب پزشکان کشیک با درهای بسته کار می
( زنگ بزنید. برای medische triagelijnپزشکی برای ارزیابی مورد شما و یادداشت مشخصات )

 مراجعه کنید. این صفحهکسب اطالعات بیشتر به 

خواهم آن را در اختیار ام جای پارک دارم. میمن گاراژ دارم یا جلوی خانهسؤال: 
توانم این کار دکترها و پرستاران قرار دهم تا اتومبیل خود را در آنجا بگذارند. چطور می

 را انجام دهم؟

شود و قرار دهید. به شما یک برچسب داده می Zorgparkingجواب: نام و مشخصات خود را در 
صبح و  8روی آن نوشته شده که بهیاران )دکترها، پرستاران و دیگر پرسنل مراقبتی( بین ساعت 

تردد آنها برای  شب اجازه دارند جلوی منزل و یا درب گاراژ شما پارک کنند. این گونه در وقت 12
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شان تلفنشود. آنها روی شیشه اتومبیل خود یک کارت با شمارهجویی میکمک به مردم صرفه
 گذارند تا در صورتی که راه شما را گرفته بودند به آنها زنگ بزنید.می

ای که شهرداری در حال های اجتماعیتوانم فهرستی از کمکسؤال: در کجا می 
 ا کنم؟دهد پیدحاضر ارائه می

های اجتماعی شهرداری در دوران بحران کرونا، به این جواب: برای دسترسی به فهرست کمک
 www.antwerpen.be/socialecentra: وبسایت مراجعه کنید

رسانی به ی مراکز اجتماعی، شارژ کردن کنتور شارژی، کمکدر این فهرست اطالعاتی درباره
و غیره آمده « ی کودکخانه»های درآمد، شعبههای محلی برای افراد کمافراد مقروض، رستوران

 است.

 

ام بیاورد، یک یه کند و به خانهسؤال: به یک داوطلب نیاز دارم تا برایم مواد غذایی ته
تی صحبمشکل کامپیوتری یا مشکلی دیگری را حل کند، و یا فقط به کسی برای هم

 نیاز دارم.

کند. ساکنان شود را گردآوری میهایی که مربوط به کمک میی درخواستجواب: شهرداری همه
 eloket.antwerpen.beدر وبسایت  فرم آنالینهای خود را از طریق یک توانند درخواستشهر می

ی ایمیل ارسال نمایند و یا با شماره antwerpenhelpt@antwerpen.beارائه کنند، یا به 
ها را ی درخواست(. کارمندان شهرداری همه17صبح تا  9تماس بگیرند )از ساعت  080067010
ها کامالً ی درخواستپردازند. همهوجوی داوطلبان مناسب میکنند و به جستبررسی می

 گیرند.محرمانه مورد بررسی قرار می

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین  

 خواهم به دیگران به طور داوطلبانه کمک کنم.سؤال: می

رسانی هایی در جهت اطالعنند، از شهرداری برگهخواهند کمک کجواب: ساکنان شهر که می
ها توانند این برگهعالقمندان می های خود بیندازند.کنند تا در صندوق پستی همسایهدریافت می
آن عده از ساکنان آنتورپن که غیر از نزدیکان خود )اعضای خانواده،  دانلود کنند.را در اینجا 

توانند خود را به عنوان خواهند کمک کنند، میهمسایگان، دوستان، و غیره( به افراد دیگر نیز می
توانند ببینند معرفی کنند. در آنجا این افراد می www.antwerpen.be/antwerpenhelptداوطلب در 

های استخدام در هایی نیاز است. وبسایت و آگهیکه به چه نوع کمک
www.antwerpenhelpt.be های هلندی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، لهستانی، به زبان

توانید زبان موردنظر خود رومانیایی و عربی در دسترس هستند. در قسمت باال سمت راست، می
 را انتخاب کنید.

ط به رعایت ی کمک به دیگر شهروندان، همچنان مقرارت مربوبایست در وقت ارائهداوطلبان می
 متر فاصله بگیرید. 1.5فاصله در تماس با دیگر افراد را رعایت کنند. بنابراین، همواره از دیگران 

 سؤال: آیا پرستاران خانگی اجازه دارند به کار خود ادامه بدهند؟

 تواند ادامه پیدا کند.جواب: بله، پرستاری در منزل می

راد معلول یا نیازمند به کمک را با اتومبیل به سؤال: آیا اجازه دارم به طور داوطلبانه اف
 جایی ببرم؟
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جا کند، و با رعایت شود که هر بار یک راننده همان افراد را جابهجواب: بله، اما خیلی توصیه می
متر فاصله بین افراد رعایت شود.  1.5. باید حداقل گذاری اجتماعیفاصلهراهکارهای بهداشتی و 

 ی نقلیه دارد.جا کرد، بستگی به نوع وسیلهشود جابهمیتعداد افرادی را که 
 

 توانمسؤال: اگر مشکل مالی دارم و یا کمک اجتماعی دیگری نیاز دارم، آیا همچنان می
 ( مراجعه کنم؟sociale centraوگوی فوری به یکی از مراکز اجتماعی )برای گفت

ی اول به صورت آنالین یا تلفنی کار کوشند تا در وهلهمی مراکز اجتماعیجواب: در حال حاضر، 
مطرح  این فرم درخواست کمکشود، از طریق کنند. اگر سؤال شما مربوط به درخواست کمک می

کنید و یا زنگ بزنید یا ایمیل ارسال کنید. اگر به طور اضطراری نیاز به یک قرار مالقات دارید، بعد از 
 .Deurne Expo, Hoboken en Kiel, De Vondelپذیر است: تماس تلفنی با یکی از این مراکز امکان

)برای کسانی که وضع اقامت آنها نامشخص و بحرانی است( و  Pleinهمچنین مرکز اجتماعی 
شناختی دارند( با قرار قبلی باز )برای مراجعانی که نیاز به کمک روان De Wilgمرکز اجتماعی 

 مانند.می

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 سؤال: من تحت پوشش یکی از مراکز اجتماعی هستم و نیاز به مواد غذایی دارم.

دهد که چه وقت و کجا جواب: با مددکار اجتماعی خود تماس بگیرید. مددکار به شما اطالع می
 توانید تحویل بگیرید.مواد خوراکی خود را می

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین  

توانم مراجعه ( به کجا میbudgetmeterسؤال: برای شارژ کردن کارتِ کنتور شارژی )
 کنم؟

و یا  Kasbeheerو  Deurne Expoو  De Vondelتوانید به مرکز اجتماعی جواب: برای این کار می
افرادی  ساعته باز هستند، مراجعه کنید. 24که هر روز هفته به طور  ترمینالبه یکی از این پنج 

توانند کارت خود را در شهرداری هستند، می Linkeroeverکه تحت پوشش مرکز اجتماعی 
Zwijndrecht :واقع در این نشانی شارژ کنند Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht  ،در این صورت

 زنگ بزنید و وقت بگیرید. 080099604ی رایگان به شماره در طول ساعات کاریاول 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 ها وجود دارد؟خانمان در طول روز و شبها برای افراد بیسؤال: کدام کمپ

دهند، تدابیری خانمان که در طول روز و شبانه به این افراد جا می: مراکز نگهداری از افراد بیجواب
 ,Kerkstraat 43اند، از جمله مرکز نگهداری روزانه در این آدرس: برای مقابله با کرونا اتخاذ کرده

2060 Antwerpen  های مورد نظر آنها، و ی مراکز نگهداری، گروهفهرستی از همه این وبسایتدر
( De Stedelijke Dispatchingدهی جاها )شان ذکر شده است. تماس با مرکز اختصاصخدمات

خانمان در آنتورپن باز های افراد بیکمپ پذیر است. تمامفقط تلفنی و از طریق ایمیل امکان
 مانند.می

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 
( referentieadresتوانم از شهرداری درخواست آدرس مرجع )هنوز میسؤال: آیا 

 کنم؟
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جواب: بله. برای دریافت کمک مالی و مدارک از دولت، مهّم است که در یک آدرس رسمی ثبت 
 antwerpen.beadressen@باشید. چنانچه مایل به درخواست آدرس مرجع هستید، به نشانی 

 ایمیل ارسال کنید.

 

( اجازه دارد برای dienstenchequeچی، مثال از طریق چک خدمات )سؤال: آیا نظافت
 ی من بیاید؟نظافت به خانه

 که راهکارهای مربوط به رعایت فاصله با افراد دیگر رعایت شود.جواب: بله، منوط به آن

 

 ( مراجعه کنم؟buurtrestaurants) های محلتوانم به رستورانسؤال: آیا می

تریاها تعطیل هستند، اما برای تحویل گرفتن خوراک ها و همچنین کافهاین رستوران جواب: 
 De 7های . رستورانعات کاریدر ساتوانید به آنجا مراجعه کنید، البته شده میبندیبسته

Schaken  وBakboord  (. برای کسب اطالعات بیشتر 19تا  17دیگر عصرها باز نیستند )از ساعت
 زنگ بزنید. 0497479772ی به شماره

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 توانم از خودم و نزدیکانم در برابر ویروس کرونا حفاظت کنم؟سؤال: چگونه می

ی کافی با دیگران رعایت کنید، به طور مکرر دستان جواب: هر چه بیشتر در خانه بمانید، فاصله
هایی و در صورت بیماری به پزشک زنگ بزنید. اما غیر از این نکات، راهنماییخود را بشویید، 

سالمت بگذرانیم. از کنند تا دوران شیوع کرونا را بهخیلی بیشتری هست که به ما کمک می
ها هستند: یک روال ثابت را هر روزه داشتن، به طور مستمر تفریح ها اینی این راهنماییجمله

ه ب این وبسایتها را در ترین راهنماییپذیر توجه داشتن. صیلب سرخ مهمآسیبکردن و به افراد 
طور فشرده و مختصر آورده است. چنانچه به علت استرس، اضطراب یا فشار روحی نیاز به کمک 

( برای callcentersمچنین مراکز تماس )شهر آنتورپن بیندازید. ه این صفحهدارید، نگاهی به 
افرادی که در شرایط اورژانسی هستند )خودکشی، خشونت خانگی، و غیره( در دسترس 

 اند از:ها عبارتترین وبسایتهستند. مهم

● problemen-psychische-bij-kenzoe-www.vlaanderen.be/hulp 
● www.geestelijkgezondvlaanderen.be 

 ها نیز مراجعه کنید:توانید به این وبسایتتر میبرای کسب اطالعات مشخص

●  l.beonthaa-www.tele 
● www.awel.be  
● www.1712.be  
● www.caw.be  
● www.jac.be  
● www.zelfmoord1813.be  
● www.nupraatikerover.be  
 078150010: های مربوط به تربیت کودکانخط پاسخگویی به پرسش ●

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 
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 ,1Gezin --ی خانواده و نوجوانان های مشاورهتوانم از کمکسؤال: آیا همچنان می
1Plan -- مند شوم؟بهره 

شناسان هایی که پرونده دارند، مشاوران خانواده و روانجواب: برای کودکان، نوجوانان و خانواده
از طریق تلفن، ایمیل و یا چت ویدئویی در دسترس هستند. همچنین  1Gezin, 1Planسازمان 

 های جدیدی که نیاز به کمک دارند فعال هستند.ی خانوادهآنها برای تشکیل پرونده

برد، ممکن است به طور استثناء تماس چنانچه یک خانواده در شرایط اضطراری به سر می ●
های بهداشتی و مقررات مربوط راد توصیهی افکه همهفیزیکی انجام شود، مشروط بر این

 را رعایت کنند. گذاری اجتماعیفاصلهبه 
دانید به کجا مراجعه ای نیاز به کمک دارد، اما نمیچنانچه شما اطالع دارید که خانواده ●

مراجعه  1Gezin, 1Planتوانید برای دریافت مشاوره یا راهنمایی به گاه میباید کرد، آن
 کنید.

( در محل زندگی خود زنگ بزنید یا ایمیل ارسال contactpuntنید به مرکز تماس )تواشما می
. چنانچه یک کلیک کنید antwerpen.beی مراکز تماس روی برای دسترسی یافتن به همهکنید.

 ایمیل ارسال نمایید. 1g1p@antwerpen.beگاه به سؤال کلّی دارید، آن

 توانند به فعالیّت خود ادامه دهند؟سؤال: آیا پزشکان حیوانات خانگی می

. این پزشک حیوانات گذاری اجتماعیفاصلهجواب: بله، اما فقط در موارد اورژانسی و با رعایت 
 دهد کدام موارد اورژانسی یا ضروری هستند و کدام موارد خیر.است که تشخیص می

های مجهز برای سالمندان یا توانم به دیدار افرادی بروم که در آپارتمانسؤال: آیا می
 قبتی ساکن هستند؟مرا-مراکز مسکونی

( که تحت assistentiewoningenیا  serviceflatsهای مجهز برای سالمندان )جواب: در آپارتمان
سرپرستی شرکت خدمات مراقبتی هستند، مالقات تحت شرایطی ممکن است. اطالعات بیشتر 

 مراجعه کنید. اینجابه 

( متعلق به شرکت مراقبتی آنتورپن woonzorgcentra) مراقبتی-مراکز مسکونیدر 
(Zorgbedrijf Antwerpenهر ساکن اجازه دارد تا هفته ) ای یک مالقاتی داشته باشد. توصیه

اطالعات  کننده همیشه همان شخص باشد و آن هم تحت شرایطی.مالقاتشود که فراوان می

 مراجعه کنید. اینجابیشتر به 

 

 های شهرداریشعبه

 
 .صدور برخی از  مدارکتوانید مانند قبل با شهرداری قرار مالقات تنظیم کنید، اما فقط برای حاال می

ی گذشته تمرکز اصلی خود ، شهرداری در چند هفتهپیشگیری از گسترش ویروس کرونابه منظور 
کنندگان رجوعرا روی صدور مدارک خیلی ضروری گذاشته است. حاال در شرایط کامال ایمن برای 

توانید مثل اکنون شما میو کارمندان شهرداری، امکان مراجعه به شهرداری وجود دارد و از هم
های ی ایمن و رسیدگی به درخواستبه علت رعایت فاصله قبل قرار مالقات تنظیم کنید.

 تواند صادر نماید.شهرداری فقط برخی از مدارک را می افتاده،تعویقبه

 ؟توانم دوباره قرار مالقات بگذارمه اموری میبرای چسؤال: 
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 جواب: 

 درخواست و تحویل گرفتن کارت شناسایی بلژیکی -
 (+B, C, D, E, E+, F, Fدرخواست و تحویل گرفتن کارت شناسایی غیربلژیکی ) -

 PUKو  PINکد  تحویل گرفتن -
 (kids-IDدرخواست و تحویل گرفتن کارت شناسایی کودکان )  -
 درخواست پاسپورت -
 ی سفر برای فرزند خردسالاجازه -
 ی موقت(درخواست گواهینامه )همچنین گواهینامه -
توانید تغییر آدرس در چیپ کارت شناسایی پس از نقل مکان. تذکر! آدرس جدید را می -

 یا تلفنی اعالم کنید. درخواست دیجیتالمانند گذشته از طریق یک 
 ثبت قانونی امضاء -
در مورد فرزندی که قرار است به دنیا بیاید یا تازه به دنیا آمده است: تأیید و ثبت قانونی  -

 مشخصات پدر
 اعالم ازدواج -

ی ورود به شهرداری را خواهند داشت. به همین دلیل، فقط افرادی که قرار مالقات دارند، اجازه
 ثمر خواهد بود.ی بیمراجعه بدون قرار قبل

زمان موردنظر به شهرداری که در مّدت نداشتچنانچه در وقت تنظیم قرار مالقات این امکان وجود 
شما متوجه خواهید شد که در  مراجعه کنید، در آن صورت حتما اطالعات ذیل را مطالعه نمایید.
 د.ها داریاکثر موارد، حتی در موارد فوری، مهلت بیشتری برای درخواست

 در وقت مراجعه به شهرداری با قرار قبلی، به چه نکاتی باید توجه کنم؟سؤال: 

متر فاصله را رعایت کنید.  1.5جهت تضمین ایمنی تمام افراد در شهرداری، خواهشمندیم جواب: 
شما باید به   ی دست وجود دارد.کنندهای محافظ و ضدعفونیهای شیشهدر شهرداری صفحه

صورت تنها و بدون همراه به شهرداری مراجعه کنید. کودکان و افرادی که توانایی تحرک کافی 
ندارند، اجازه دارند یک همراه با خود بیاورند. برای پرداخت در شهرداری فقط با کارت بانکی یا کارت 

 شود.پذیر است. استفاده از ماسک اجباری نیست، اما توصیه میاعتباری امکان

 یک سؤال فوری دیگر از شهرداری دارم. چکار کنم؟سؤال: 

از  درخواست به صورت دیجیتالشود که اوّل بررسی کنید که آیا امکان حتما توصیه میجواب: 
درخواست انواع گواهی یا مدارک از این  .وجود دارد یا خیر (e-loket) ی الکترونیکیطریق گیشه

 پذیر است.امکانطریق 

ایمیل ارسال  info@antwerpen.beچنانچه سؤال فوری دیگری دارید، در این صورت به نشانی 
کنند و شما را بررسی می کارمندان ما موردنمایید و عنوان کنید که چرا مورد شما فوری است. 

توانند ایمیل ارسال کنند، دهند. فقط افرادی که نمیدر صورت نیاز به شما وقت مالقات می
 ( زنگ بزنند.stedelijk contactcenterتوانند به مرکز تماس شهری )می

( استفاده selfserviceloketسرویس شهرداری )سلف یتوانم از شعبهسؤال: آیا می
 کنم؟

اند، زیرا که خطر های شهرداری قطع شدههای دیگر در شعبه: خیر، کامپیوترها و دستگاهجواب
 باشد.های لمسی باال میکلیدها و صفحهابتال به ویروس از طریق صفحه

 ( باید تعویض شود. چکار کنم؟eIDسؤال: کارت شناسایی الکترونیکی من )
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شما )تقریباً( تمام شده است، جای نگرانی جواب: اگر مدت اعتبار کارت شناسایی الکترونیکی 
توانید از آن در ماند و شما همچنان مینیست. چیپ در روی کارت شناسایی همچنان فعال می

 ی تعویضداروخانه یا در وقت مراجعه به دکتر استفاده کنید. به خاطر مقررات مربوط به کرونا، نامه
ی تعویض را دریافت کردید، که نامهبه محض این کنید.مدارک را دیرتر از وقت معمول دریافت می

توانید کارت شناسایی الکترونیکی خود را از طریق ُفرمی که همراه نامه ارسال شده است می
شود و شما از طریق ُپست به شما ارسال می PUKو  PINچند هفته بعد کد  درخواست کنید.

اسایی خود با شهرداری وقت مالقات توانید جهت تحویل گرفتن کارت شنپس از دریافت آن می
 تنظیم کنید.

 فوراً نیاز به کارت شناسایی جدید دارید: ذیل  آیا به یکی از این دالیل

 کارت شما گم شده است؛ -
 به سرقت رفته یا صدمه دیده است؛ -
 ؛نیاز داریدبه آن آنالین  برای اموری کاری یا تکمیل فرم مالیاتیِ  -

جهت درخواست کارت  afspraken.antwerpen.beدر آن صورت هر چه زودتر از طریق وبسایت 
  شناسایی جدید قرار مالقات تنظیم کنید.

اید، در آن صورت، یکی از چنانچه قبل از بحران کرونا کارت شناسایی خود را درخواست کرده
 زند.زودی( به شما تلفن میکارمندان ما )به

باید تعویض شود.  B/C/D/E/E+/F/Fع خارجی الکترونیکی من +سؤال: کارت اتبا
 چکار کنم؟

توانید مانند گذشته خودتان جهت درخواست و تحویل گرفتن کارت شناسایی شما میجواب: 
بار مدت اعتتاریخ قرار مالقات مطلوب نیست و یا اگر افراد غیربلژیکی قرار مالقات تنظیم کنید. 

شود، در آن صورت با ما از طریق وبسایت زودی تمام میکارت شناسایی شما به
www.antwerpen.be/eloket  تماس بگیرید و ُفرم«informatievraag voor 

vreemdelingenzaken »کند و با ی شما را بررسی میرا تکمیل کنید. یکی از کارمندان ما پرونده
 گیرد.شما تماس می

( برای خدمات دیجیتالی دولت digitale sleutelسؤال: من نیاز به یک کلید دیجیتال )
کارت شناسایی  PUKیا  PINدانم ُکد دارم، و یا به این دلیل به آن نیاز دارم که نمی

 ( من چیست.eVKیا  eIDالکترونیکی )

یا  PINکد جهت تحویل گرفتن  مراجعه کنید. اینجاجواب: برای درخواست یک کلید دیجیتال به  
PUK توانید مانند گذشته از طریق جدید میafspraken.antwerpen.be تنظیم کنید. قرار مالقات 

( تغییر آدرس را به شهرداری اطالع e-loketی دیجیتال )سؤال: من از طریق گیشه 
 ی شهرداری مراجعه کنم؟ام. آیا باید باز هم به شعبهداده

اندازیم. شما اول باید منتظر باشید ما درخواست تغییر نشانی را برای شما به جریان میجواب: 
تا پلیس محل کنترل آدرس را انجام دهد. این کار ممکن است چند هفته طول بکشد. بعد از کنترل 

ی شهرداری قرار مالقات تنظیم کنید )از طریق شعبه باتوانید آدرس از سوی پلیس محل می
n.antwerpen.beafsprake.تا آدرس شما را روی چیپ کارت شناسایی شما تغییر داده شود ) 

http://www.antwerpen.be/eloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a1d59d5ca69bc18a152981b/code-digitale-sleutel
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شود، اما من هنوز امتحان عملی ی )موقت( من تمام میهینامهاسؤال: مّدت اعتبار گو
 nascholing)مهارت  ارتقاءی ام بدهم و یا دورهرانندگی را نتوانسته

vakbekwaamheid کنم؟( بگذرانم. چکار کنم؟ چکار 

رسد، به پایان می 2020سپتامبر  29مارس و  15ها بین هایی که مّدت اعتبار آنگواهینامهجواب:  
کنند. بنابراین، شما نیازی به درخواست گواهی اعتبار خود را حفظ می 2020سپتامبر  30تا تاریخ 

ین امر شامل حال شود. ای جدید ندارید، زیرا که تمدید به صورت خودکار انجام مییا گواهینامه
های پزشکی نیز ی ارتقاء مهارت( و گواهی)دوره code 95های موقت و همچنین گواهینامه

 شود.می

 اند:های رانندگی نیز تمدید شدههای آزمونمهلت

 تمدید شده است. 2020دسامبر  31مهلت گذراندن امتحان رانندگی تا تاریخ  -
 تمدید شده است. 2020سپتامبر  30ی تا تاریخ مهلت گذراندن امتحان ارتقاء مهارت رانندگ -

مراجعه کنید، و برای مراجعه به لینک مستقیم  www.vlaanderen.beبرای اطالعات بیشتر به 
 کلیک کنید. اینجا

درخواست راحتی از طریق یک توانید بهی موقت( را میدرخواست گواهینامه )همچنین گواهینامه
ارسال کنید. این گونه نیازی به مراجعه به شهرداری نیست. چنانچه موفق به انجام این  دیجیتال

 در شهرداری تنظیم کنید. قرار مالقاتتوانید یک کار نشدید، می

ی تزریق ام که در آن تذکر داده شده باید گواهی دیگری دریافت کردهسؤال: من نامه
واکسن فلج اطفال را به شهرداری تحویل بدهم. آیا باید اآلن این کار را انجام بدهم یا 

 شود بعدا انجام داد؟می

ی احتمالی باشید. کار ثبت شود صبر کرد. نیازی نیست که نگران جریمهجواب: برای این کار می
« کودک و خانواده»وبسایت ر واکسن در شهرداری، بعدا و طبق روال قانونی انجام خواهد شد. د

ی امور مربوط به واکسن در دوران کرونا آمده درباره تمامی اطالعات الزم  Kind en Gezinیا همان 
 است.

 

سؤال:  به علت وضعیت کرونا من این حق را دارم تا از پرداخت فاکتوری معاف شوم، 
آوری زباله، ام )مثل برچسب جمعیافت کنم و /یا آنچه خریدهو/یا تخفیف در مالیات در

ی سالن، تابلوی پارک اتومبیل و غیره( به من بازپرداخت شود. چه وقت پرداخت اجاره
 شود؟انجام می

کنند. به همین های بسیار زیادی برای بازپرداخت دریافت میکارمندان ما درخواست  جواب: 
ا یا بازپرداخت ممکن است بیشتر از روال معمول طول بکشد. از دلیل، پاسخ دادن به سؤال شم

ی یک بازپرداخت دارید، به نشانی خواهیم. چنانچه سؤالی دربارهاین بابت از شما پوزش می
FI_terugbetalingen@antwerpen.be س از درک شما.ایمیل ارسال نمایید. با سپا 

 

ی مجوزهای ی ساختمان به گیشهی پروانهتوانم در مورد پروندهسؤال: آیا هنوز می 
 ساخت مراجعه کنم و قرار مالقات تنظیم کنم؟

( den Bell، Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpenهای ساختمان )ی پروانهگیشه جواب:
شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت یعنی هر سه طبق ساعات کاری قبل شروع به کار کرده است،

شوند، مثال . در حال حاضر، فقط قرارهای ضروری در چارچوب تحقیقات عمومی لغو نمی12تا  9
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 توانید مثل گذشتهبرای رؤیت مدارکی که به صورت دیجیتال قابل دسترسی نیستند. شما می
ی اینترنتی یا تلفنی با گیشهتوانید به صورت وقت مالقات تنظیم کنید. شما همچنین می

 است.آمده  این صفحهی اطالعات الزم در همههای ساختماِن شهری تماس بگیرید.پروانه

 توانم بکنم؟وساز خود را رؤیت کنم. چکار میی ساختخواهم پروندهسؤال: من می

توانید تا زمانی که راهکارهای کرونا به قوت خود باقی است، به صورت آنالین جواب: شما می
ی مجوز را مشاهده کنید. برای دریافت پرونده به صورت دیجیتال، به محتوای پرونده

omgevingsvergunning@antwerpen.be  ایمیل ارسال نمایید و در قسمت موضوع ایمیل این را
 digitale inzage‘یا ’ ی پروژه[]شماره digitale inzage bevraging aanpalenden‘بنویسید: 
beslissing سپس ما پرونده را از طریق ایمیل در اختیار شما قرار خواهیم داد.’. ی پروژه[]شماره 

( را ruimtelijk dossierی آمایش سرزمین )خواهم محتوای پروندهسؤال: من می
 مشاهده کنم و پاسخ بدهم. آیا هنوز امکان آن وجود دارد؟

های مربوط به آمایش سرزمین موقتاً به حالت تعلیق جواب: تحقیقات عمومی و رؤیت پرونده
روند بررسی هر پرونده به صورت جداگانه شود. ها دوباره شروع میاند، اما کار روی آندرآمده

 آمده است. این صفحهی اطالعات الزم در همهانجام خواهد شد.

 openbaarوساز کرده بودم و تحقیقات عمومی )سؤال: درخواست مجوز ساخت 
onderzoekشود؟( در جریان بود. این کار در شرایط فعلی به چه نحو انجام می 

ها از اند. کار روی آنای که در جریان بودند، موقتاً به حالت تعلیق درآمدهتحقیقات عمومی جواب:
ای که در آنتورپن به حالت تحقیق عمومی 70می دوباره شروع شده است. فهرستی از  5تاریخ 

روند بررسی هر پرونده به صورت جداگانه انجام خواهد  توانید بیابید.می اینجااند را در تعلیق درآمده
ی اطالعات الزم در همههای ساختمان تماس بگیرید.ی پروانهتوانید با دایرهمیشد. در این مورد 

 آمده است. این صفحه

 ( هنوز باز است؟bedrijvenloketها )ی شرکتا گیشهسؤال: آی

وجود ندارد. چنانچه نیاز به  های شرکتگیشهجواب: در حال حاضر، امکان تنظیم قرار مالقات با 
و یا ایمیل  033386688ی اطالعات مشخصی دارید، بهتر است از طریق شماره

bedrijvenloket@antwerpen.be  برای  کلید دیجیتالبا این سازمان تماس بگیرید. چنانچه به
از دولت  derpremiehin-coronaیا همان « غرامت بیکاری به خاطر راهکارهای کرونا»درخواست 

ایمیل ارسال کنید و یک  digitalesleutel@antwerpen.beفالمان و یا مورد دیگری نیاز دارید: به  
 خود را ضمیمه کنید. eVKیا  eIDکپی از 

 
 همچنان باز است؟ GATE15المللی ی دانشجویان بینسؤال: آیا گیشه 

قرار  GATE15المللی که با باشد. با تمامی دانشجویان بینجواب: خیر، این گیشه تعطیل می
شان تماس گرفته شده است. برای کسب اطالعات مالقات داشتند، قبال از طرف نهاد آموزشی

 مراجعه کنید. فحهاین صبیشتر به 

 مراجعه کنم؟ Woonkantoorتوانم به سؤال: آیا می

 ,Berendrecht, Ekerenهای شهرداری های مسکن در شعبههای سازمانجواب: نمایندگی 
Deurne  وWilrijk پذیر نیست. کارمندان همچنان تعطیل هستند. قرار مالقات با این دفاتر امکان

رسانی کنند )تلفن: کنند تا از طریق تلفن یا ایمیل خدماتمی همچنان حداکثر تالش خود را
033386066 ،).woonkantoor@antwerpen.be 
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مراجعه کنید. برای گرفتن وقت  EcoHuisدر  Woonkantoorتوانید مثل گذشته به با قرار قبلی می
کنندگانی که به علت ویروس کرونا زنگ بزنید. رجوع 033386066ی به شماره Woonkantoorبا 

قرارشان لغو شده است، در وقت گرفتن وقت اولویّت دارند. ، فقط در موارد ضروری وقت مالقات 
 شود.داده می

 مراجعه کنم؟ EcoHuisتوانم به سؤال: آیا هنوز می

 EchoHuisبا قرار قبلی، به یکی از مشاوراِن  توانید مثل قبل،می می 19شنبه از تاریخ سه 
ی فاکتورهای برق، گاز و آب بپرسید. برای مراجعه باید های خود را دربارهمراجعه کنید و پرسش

ی قرار مالقات ی نحوهوقت بگیرید، و پس از گرفتن وقت به شما درباره وبسایتاز قبل از طریق 
 شود.ده میتوضیحاتی دا

حاضر است در این زمینه نیز به  EcoHuisای برای کاهش مصرف انرژی دارید، مسلماً اگر برنامه
تماس  032170811ی شما کمک کند. برای گرفتن وقت با یک مشاور کاهش انرژی با شماره

 ایمیل ارسال کنید. plantwerpen@antwerpen.beبگیرید و یا به نشانی 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 ( باز هستند؟webpuntenاینترنتی )سؤال: آیا مراکز 

توانند به صورت تلفنی ها لغو شده است. البته، افراد میجواب: خیر، و همچنین تمامی درس
و یا برای راهنمایی انفرادی وقت مالقات  032868585تلفن کمک دریافت کنند از طریق شماره

 تنظیم کنند.

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین  

 سؤال: آیا انبار لوازم منزِل شهر آنتورپن همچنان باز است؟

باشد. تا زمانی که راهکارهای کرونا به قوت خود باقی باشند، جواب: خیر، این مکان تعطیل می
امکان مراجعه به آنجا وجود ندارد. مهلت نگهداری برای هر یک از اقالم شش ماه است، اما این 

 آید، تا زمانی که نگهداری این وسایل در حالت تعلیق قرار دارند،مهلت به حالت تعلیق درمی
توانند بعد از دوران بحران شود. بنابراین، شهروندان میها نیز تمدید میزمان نگهداری آنمدت

فعلی به این مکان مراجعه کنند و لوازم خود را تحویل بگیرند.  افرادی که تمایل دارند تا در وقت 
طریق ایمیل توانند مشخصات تماس خود را از باز شدن مجدد انبار با آنها تماس گرفته شود، می

 inboedels@stad.antwerpen.beبه این نشانی ارسال نمایند: 

 

 ی مدنیشعبه

 

 شود؟مراسم ازدواج من در شهرداری برگزار میسؤال : آیا 

 30مراسم ازدواج حداکثر های قانونی و کلیسایی وجود دارد. در یک جواب: امکان برگزاری ازدواج
ی گذاری اجتماعی رعایت شوند. با همهکه مقررات فاصلهی حضور دارند، منوط به آننفر اجازه

ی شرایط مراسم عقد صحبت شود. برگزاری هر گونه ها تماس گرفته خواهد شد تا دربارهزوج
 باشد.جشن و مهمانی بعد از عقد همچنان ممنوع می

 تولد فرزندم را به شهرداری اطالع بدهم؟توانم سؤال: آیا می 
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آیند. اما اطالع دادن ها به طور موقت به حالت تعلیق درمیجواب: اطالع دادن تولد در بیمارستان
توانید مشخصات مورد نیاز را به صورت توان انجام داد. شما میرسمی به شهرداری را مسلما می

 بیابید. اینجاتوانید در در این زمینه را میدیجیتال به ما برسانید. تمامی اطالعات الزم 

 توانم فوت اعضای خانواده را به شهرداری اطالع بدهم؟سؤال: آیا می

 دهد.دهد، فوت افراد را به صورت دیجیتال انجام میجواب: شرکتی که کار تشییع را انجام می 

گذاری که مقررات فاصلهی حضور دارند، منوط به آننفر اجازه 30در یک مراسم خاکسپاری حداکثر 
اجتماعی در نظر گرفته شوند. برگزاری هر گونه تجمع و مراسم بعد از خاکسپاری همچنان ممنوع 

 است.

 
( خود را در wettelijke samenwoning« )قانونی همزیستی»توانم سؤال: آیا می 

 شهرداری به ثبت رسانم؟

پذیر توانید این کار را انجام دهید. این کار به صورت آنالین امکانگونه مشکلی میجواب: بدون هیچ
رسانِی ی شهرداری ندارید. تمامی اطالعات الزم در فیش اطالعاست و نیازی به مراجعه به شعبه

wettelijke samenwoning   آمده است. بنابراین، نیازی نیست که درخواست خود را به وقت
 دیگری موکول کنید.

 
 توانم درخواست تابعیت کنم؟سؤال: آیا می

 شود. از طریق وبسایِت جواب: بخش اول این درخواست کامالً به صورت دیجیتال انجام می
 www.antwerpen.be/eloket ُفرم nationaliteitsaanvraag  را تکمیل کنید. بعد از تکمیل ُفرم، ما

دهیم. همچنین ی شرایطی که باید داشته باشید را به شما ارائه میتمامی اطالعات الزم درباره
آوری کنید. بنابراین، نیازی نیست که قدم دهیم که چه مدارکی را باید جمعبه شما توضیح می

 درخواست به بعد از بحران کرونا موکول کنید. نخست برای این

 ی خانگیآوری زبالهزباله و جمع

 

 شوند؟آوری میهای خانگی جمعسؤال: آیا زباله

صبح، یعنی یک ساعت  6ها از ساعت شوند. زبالهآوری میهای خانگی جمعجواب: بله، زباله
خانگی خود را نهایتاً چند دقیقه قبل از های شوند.  بنابراین، زبالهآوری میزودتر از قبل، جمع

آوری زباله قبل از های جمعصبح بیرون بگذارید. هدف شهرداری این است که ماشین 6ساعت 
ها توانند زبالهوآمد صبح کار خود را به اتمام برسانند. این گونه کارکنان شهرداری میساعات ُپررفت

 آوری کنند.را در مناطق بیشتری جمع

 شوند؟آور می( جمعgrofvuilهای حجیم )ا زبالهسؤال: آی

های حجیم خود را به پارک بازیافت ببرید و درخواست کنید که با توانید زبالهجواب: بله، شما می
این آوری شوند. برای اطالعات بیشتر در این باره به قرار قبلی از جلوی درب منزل شما جمع

 مراجعه کنید. وبسایت

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/persoonlijke-documenten-en-attesten/geboorte-en-adoptie
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/persoonlijke-documenten-en-attesten/geboorte-en-adoptie
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a62/wettelijk-samenwonen
http://www.antwerpen.be/eloket
http://www.antwerpen.be/eloket
http://www.antwerpen.be/eloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052239d8a6ec798b4901/nationaliteitsaanvraag
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil


توانید با کارت بانکی پرداخت را انجام دهید. اگر امکان ها، میآوری این نوع از زبالهدر وقت جمع
با کارت بانکی میسر نباشد، فاکتور آن بعداً به شما ارسال خواهد شد. به خاطر شرایط پرداخت 

 ی اداری فاکتور نخواهد شد.فعلی، به طور استثناء به شما هزینه

 مانند؟( باز میrecyclageparkenهای بازیافت )سؤال: آیا پارک 

 ,Berchem, Deurne, Luchtbalهای بازیافت در این مناطق دوباره باز هستند: جواب: پارک 
Wilrijk, Zandvliet en Linkeroever en Hoboken اما توجه بفرمایید که شما برای مراجعه به ،

 نیدمراجعه ک اینجاها باید از قبل وقت بگیرید. برای تنظیم قرار و یا اطالعات بیشتر به این مکان

 ( خود را شارژ کنم؟sorteerpasjeتوانم کارت زباله )سؤال: چگونه می

شارژ کنید.  sorteerpasopladen.antwerpen.beتوانید آنالین از طریق جواب: کارت زباله را می 
را بدون شارژ  PMD( وrestafvalی پسمانده )توانید حجم کمی از زبالهچنانچه کامپیوتر ندارید، می

کردن کارت در کانتینرهای مخصوص زباله بریزید. موجودی شما روی کارت زیر صفر خواهد رفت. 
( و در dienstencentrumتوانید کارت خود را در مرکز خدمات )شده میبعد از لغو راهکارهای وضع

آن وقت مبلغ  بایستی شهرداری دوباره شارژ کنید. برای برطرف کردن مبلغ زیر صفر، میشعبه
 بیشتری را شارژ کنید.

 
یا کارت  A-kaartو یا کارت زباله درخواست کنم، و یا من  A-kaartخواهم یک من می 

 ام و یا این کارت)ها( خراب شده است. چکار کنم؟ی خود را گم کردهزباله

ل به ی جدید با ارسال ایمییا کارت زباله kaart-Aی دریافت جواب: سؤال خود را درباره
sorteerstraatjes@antwerpen.be  ( مطرح کنید و یا با مرکز تماس شهریstedelijk 

contactcenterتماس بگیرید. 032211333ی ( به شماره 

برای شما درست  ی جدیددر این ایمیل مشخصات زیر را ذکر بفرمایید تا ما بتوانیم کارت زباله
 کنیم:

 نام و نام خانوادگی ●
 آدرس ●
 (rijksregisternummerی ملی در بلژیک )شماره ●
 تلفنشماره ●
 ایمیل ●
 ی کارتدارید: شماره A-kaartاگر  ●

های ی کارت، روششما آماده شد، مشخصات کارت زباله )شماره A-kaartزمانی که کارت زباله یا 
 پرداخت هزینه( به شما ایمیل خواهد شد.

 را از طریق ُپست دریافت خواهید کرد. A-kaartچند روز بعد کارت زباله یا 

 
 های تجاریها و دیگر بنگاهها، مغازهها، رستورانها، کافههتل

 
توانم مراجعه هستم و سؤاالتی دارم. به کجا می سؤال: من یک کارآفرین در آنتورپن

 کنم؟

توانید بیابید: جواب: تمامی اطالعات جامع و مفید برای کارآفرینان در آنتورپن را در این وبسایت می
. ondernemeninantwerpen.be/corona شود.روز میبه طور مستمر بهاین اطالعات نیز 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/detail/heropening-recyclageparken-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/detail/heropening-recyclageparken-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/detail/heropening-recyclageparken-op-afspraak
http://sorteerpasopladen.antwerpen.be/
mailto:sorteerstraatjes@antwerpen.be
https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona


 ها اجازه دارند باز بمانند؟سؤال: کدام مغازه

اند، البتّه تحت شرایط محدود که در زیر آمده ها باز شدهمی تمامی مغازه 11جواب: از تاریخ  
 است:

دقیقه خرید خود  30مترمربع از یک مغازه و حداکثر به مدت  10هر مشتری حق دارد در هر  ●
 دهد.را انجام 

 متری الزامی است. 1.5ی ایمنِی رعایت فاصله ●
افراد باید تنها به خرید بروند. البته، افراد زیر سّن قانونی )باید همراه با یکی از والدین  ●

 باشند( و افراد نیازمند به کمک از این قاعده مستثناء هستند.
 ای نزدیک محل سکونت یا محل کار خود بروید.شود که برای خرید به مغازهتوصیه می  ●
شان سال، افرادی که تحرک و راه رفتن برای 65در وقت خرید، حق اولویّت با افراد باالی  ●

 دشوار و نیز کارکنان بخش بهداشت و درمان است.
 

های زنانه های ناخن، آرایشگاهسالنهای پدیکورِ غیرپزشکی، های زیبایی، سالنهمچنین سالن 
ها باید با های خالکوبی و پرسینگ اجازه دارند دوباره درهای خود را بگشایند. آنو مردانه، سالن

 ها باید ماسک بپوشند و رعایت فاصله مهّم است.قرار قبلی کار کنند، مشتریان و پرسنل آن

، به شمول سوناها(، welnesscentraها اجازه باز شدن ندارند: مراکز سالمت )این مکان
هایی که دستگاه قمار دارند سازی، کازینوها، قمارخانههای بدنباشگاه

(speelautomatenhallen،) ها.خانههای ماساژ و روسپیبندی، سالناماکن شرط 
 

 سؤال: ساعت کاری فروشگاه چگونه است؟

های ی کاری خود باز باشند. مغازهها مجاز هستند طبق ساعات و روزهاجواب: تمامی فروشگاه
 باز بمانند. 22شبانه مجاز هستند حداکثر تا ساعت 

 مانند؟ها و دفترهای ُپستی باز میسؤال: آیا بانک 

 ها اجازه دارند طبق ساعات کاری معمول خود باز باشند.این دفاتر و سازمان

 ها اجازه دارند باز بمانند؟ها و کافهسؤال: آیا رستوران 

ها اجازه دارند غذا را با ها تعطیل هستند. البته، رستورانها و کافهجواب: خیر، تمامی رستوران 
پیک به منزل مشتریان برسانند و یا غذای آماده برای ُبردن به مشتریان خود عرضه کنند. بنابراین، 

های طوالنی صف ها اجازه ندارند در رستوران بنشینند و غذا بخورند. از ایجادمشتریان رستوران
ا هها، رستورانمتر فاصله بگیرید.  تمامی متصدیان کافه 1.5باید خودداری شود. همواره از دیگران 

گونه مردم به صورت های خود را از معابر عمومی بردارند. اینها موظف هستند میز و صندلیو هتل
 شود.ری میها جلوگینشینند و از ازدحام آنها نمیگروهی در جلوی این مکان

تدریچ باز شوند، البتّه تحت ها اجازه داشته باشند که بهژوئن رستوران 8احتمال دارد از تاریخ 
 ها، بارها و غیره.ی بعدی کافهشرایط سختگیرانه. و در مرحله

 
توانم غذا سفارش بدهم تا درب منزل بیاورند یا خودم بروم تحویل سؤال: آیا هنوز می 

 بگیرم؟

جواب: بله. رساندن غذا با پیک و یا تحویل گرفتن آن از رستوران و غیره ممنوغ نیست، منوط به 
رعایت شود. از ایجاد صف در بیرون فروشگاه تا  گذاری اجتماعیفاصلهکه راهکارهای مربوط به آن



 حد امکان باید خودداری شود.
 

ها اجازه دارند باز نزینبهای پمپای و فروشگاههای کنارجادهسؤال: آیا رستوران
 بمانند؟

ها اجازه دارند به عنوان فروشگاه باز بنزینهای پمپای و فروشگاههای کنارجادهجواب: رستوران 
های بمانند، امامشتریان آنها اجازه ندارند غذای خود را در حالت نشسته میل کنند. از ایجاد صف

 متر فاصله بگیرید. 1.5طوالنی باید خودداری شود. همواره از دیگران 

 شود، اجازه ندارد در روزهای آخرهفته باز باشد.ای مواد خوراکی فروخته نمیچنانچه در مغازه 

 مانند؟( باز میnachtwinkelsهای شبانه )سؤال: آیا مغازه  

شب تعطیل  10های شبانه اجازه دارند باز بمانند، اما موظف هستند ساعت جواب: بله، مغازه
 البته باید از ایجاد ازدحام و صف خودداری شود.کنند. 

بندی هایی که دستگاه اتومات دارند و اماکن شرطسؤال: آیا کازینوها، قمارخانه 
(wedkantorenاجازه دارند باز بمانند؟ ) 

 بندند.جواب: خیر، این اماکن درهای خود را می

 توانم شب را در هتل بگذرانم؟سؤال: آیا می

های مشترک( و خانه، رستوران )سالناجازه دارند باز بمانند، اما بخش قهوه هاجواب: هتل 
ها مجاز است. میز و ها باید تعطیل شوند. البته، سرویس اتاق در هتلفضاهای تفریحی آن

ها نیز باید های اجتماع در هتلها در معابر عمومی باید برداشته شوند. سالنهای هتلصندلی
 تعطیل شوند.

دهند هایی که فقط جای خواب و صبحانه میتوانم در هتل یا مسافرخانهآیا میسؤال: 
(bed&breakfasts یا )AirBnB  و یا در یک کمپینگ و جاهایی از این قبیل شب را

 بگذرانم؟

وغیره( باید تعطیل شوند. ساکنان  AirBnBیا  B&Bهای توریستی و تفریحی )کمپینگ، جواب: خانه
ها البته اجازه سکونت در آنجا را دارند. ترددهای ضروری فقط در نزدیکی نه)دایمی( این نوع خا

 محل زندگی مجاز است. 
 

 های زیبایی اجازه دارند باز بمانند؟ها و سالنسؤال: آیا آرایشگاه

های ناخن، های پدیکور غیرپزشکی، سالنهای زیبایی، سالنها و سالنجواب: آرایشگاه 
های شغلی خود های خالکوبی و پرسینگ اجازه دارند دوباره فعالیّتهای مردانه، و سالنآرایشگاه

 12ها باید با قرار قبلی کار کنند، مشتریان )باالی را از سر گیرند، البتّه تحت شرایط خاص. آن
 ها باید ماسک بپوشند و رعایت فاصله مهّم است.سال( و پرسنل آن

 



 ( اجازه دارند باز بمانند؟wellnesscentraسؤال: آیا سوناها و مراکز سالمت )

مانند، حتی اگر به صورت خصوصی جواب: خیر. خیر. سوناها و مراکز سالمت همچنان تعطیل می 
 کنند.کار می

 

 سازی اجازه دارند باز بمانند؟نهای بدسؤال: آیا باشگاه 

مانند. طبق احکامی که دولت فدرال صادر سازی همچنان تعطیل میهای بدنجواب: باشگاه 
 شوند.های تفریحی محسوب میها جزء فعالیّتکرده، آن

 شوند اجازه دارند باز بمانند؟ها و اماکنی که مربوط به سکس میسؤال: آیا فروشگاه

جواب: خیر. تمامی این اماکن باید همچنان درهای خود را ببندند. دلیل این امر این است که در  
 این اماکن تضمینی برای رعایت مقررات مربوط به رعایت فاصله وجود ندارد.

 های فرهنگیورزش، اوقات فراغت و فعالیّت
 

 سؤال: کدام یک از دفاتر شهری تعطیل هستند؟

 جواب:

 ی آزادانه بهمراجعهباشند. تمامی مراکز فرهنگی و تجمع متعلق به شهرداری تعطیل می ●
جهت مقابله  وسختمقررات سفتپذیر است، البتّه تحت ژوئن امکان 2از تاریخ ها کتابخانه

کتابخانه برای تحویل گرفتن چیزی باز  هر ناحیه یک اکنون درهم با گسترش ویروس کرونا.
توانید به وبسایت کند. برای تنظیم وقت میاست که با قرار قبلی کار می

antwerpen.bibliotheek.be های شهری حاال باز هستند. البتّه، حاال مراجعه کنید. موزه
د را به صورت آنالین تهیه کنید. برای اطالعات بیشتر به وبسایت موزه باید از قبل بلیت خو

 مراجعه کنید.
های ورزشی روباز باشند. اکثر مکانهای ورزشی و استخرها تعطیل میباشگاهتمامی  ●

برای آگاهی از ساعات کار و اطالعات  اند. ای باز شدهحاال دیگر تحت شرایط سختگیرانه
 مراجعه کنید. Sporting Aبیشتر به وبسایت 

 تمامی نهادهای نوجوانان. ●
 (.stadsarchiefآرشیف شهر ) ●

میدانی در هوای آزاد -و-های دومی این امکان وجود دارد که مثل قبل از برخی زمین 4از تاریخ 
توانید استفاده کنید: ها مینید، البته با رعایت مقررات. به طور مشخص از این مکاناستفاده ک

میدانی مرکز ورزشی -و-دو ، میدانِ Deurneواقع در شهر  Park Groot Schijnمیدانی در -و-اتاق دو
De Rode Loop  واقع در شهرMerksemمیدانِی پارک ورزشِی -و-، و میدان دوDe Schinde  واقع

مراجعه  Sporting Aساعات کار و اطالعات بیشتر به وبسایت  .  برای آگاهی ازEkerenدر شهر 
 کنید.

 سؤال: کدام نهادهای فرهنگی تعطیل هستند؟

های جواب: برخی نهادهای فرهنگی تعطیل هستند. منظور از نهادهای فرهنگی، تمامی سالن 
 باشد.های کنسرت و سینماها میاُپرا و تئاتر، سالن

های شهری حاال باز هستند. البتّه،حاال باید از قبل بلیت خود را به صورت آنالین تهیه کنید.  موزه
 مراجعه کنید.برای اطالعات بیشتر به وبسایت موزه 

https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportpark-ruggeveld-deurne
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-de-rode-loop-merksem
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties


 وسختمقررات سفتپذیر است، البتّه تحت ژوئن امکان 2از تاریخ ها کتابخانه ی آزادانه بهمراجعه
هر ناحیه یک کتابخانه برای تحویل گرفتن  اکنون درهم  جهت مقابله با گسترش ویروس کرونا.

توانید به وبسایت برای تنظیم وقت میکند. چیزی باز است که با قرار قبلی کار می
antwerpen.bibliotheek.be  .مراجعه کنید 

 

ها را خطر از موزهبازدید بیکنند تا های شهری چه تدابیری اتخاذ میسؤال: موزه
 تضمین کنند؟

پذیر نیست. موزه در به منظور کاهش دادن گسترش ویروس کرونا، ورود آزاد به یک موزه امکان 
دهد. بلیت خود را باید از قبل و ساعات ثابتی به حداکثر تعدادی از بازدیدکنندگان اجازه ورود می

 به صورت آنالین خریداری کنید.

ورود  یکنندگانی که از بلیت الکترونیکی معتبر و سند هویّت برخوردار هستند، اجازهفقط بازدید 
به موزه را دارند. همچنین کسانی که حق ورود رایگان به موزه را دارند، باید نخست برای خود 

 پذیر نیست.بلیت رزرو کنند. خریداری بلیت از پیشخوان در حال حاضر امکان

 ها مراجعه کنید:وبسایت هر یک از موزهبرای اطالعات بیشتر به 

●  Divaantwerp.be 
● Fomu.be 
● Letterenhuis.be/coronavirus 
● Maagdenhuis.be/coronavirus 
● Mas.be/coronavirus 
● Middelheimmuseum.be/coronavirus 
● Museummayervandenbergh.be/coronavirus 
● Museumplantinmoretus.be/coronavirus 
● tarline.be/coronavirusReds 
● Rubenshuis.be/coronavirus 
● Museumvleeshuis.be/coronavirus 

هایی که قابل بازدید هستند، و ایشگاهها و نمی کلکسیونها اطالعات الزم دربارهدر این وبسایت
 همچنین تدابیر ایمنی اتخاذشده، آمده است.

 ام، اما این برنامه لغوسؤال: من برای یک نمایش یا فعالیّت فرهنگی بلیت تهیه کرده
 شود؟ی بلیت به من برگردانده میشده است. آیا هزینه

اند. تمامی برگزارکنندگان در حال ها لغو شدهها و نمایشجواب: درست است، تمامی فعالیّت 
ها اعتبار دارند و ها هستند. در صورت برگزاری مجدد، بلیتها و نمایشبرگزاری مجدد فعالیّت

خود  آن یاید که برگزارکنندهای بلیت تهیه کردهباشند. اگر برای برنامهدوباره قابل استفاده می
تِک خریداران بلیت در اسرع وقت تماس گرفته خواهد شهرداری است، آن وقت در صورت لغو با تک

 ی متفاوت برای شما پیشنهاد خواهد شد.شد. آن وقت چند گزینه

 های جشن تعطیل هستند؟ها و سالنسؤال: آیا دیسکوتیک

 های جشن تعطیل هستند.ها و سالنجواب: بله، دیسکوتیک 

https://antwerpen.bibliotheek.be/
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 سؤال: آیا امکان ورزش کردن وجود دارد؟ 

توانند به طور انفرادی در هوای آزاد ورزش کنند، اما در نزدیکی محل زندگی جواب: طبیعتاً افراد می
میدانی در هوای آزاد -و-های دومی مثل قبل امکان استفاده از برخی زمین 4از تاریخ  خودشان.

 زمینتوانید استفاده کنید: ها میر مشخص از این مکانوجود دارد، البته با رعایت مقررات. به طو
واقع در  De Rode Loop، مرکز ورزشی Deurneواقع در شهر  Park Groot Schijnمیدانی در -و-دو

در شهر  Het Rooiو  Ekerenواقع در شهر  De Schinde، و پارک ورزشِی Merksemشهر 
Berchem .کنندکه با آنها زیر یک سقف زندگی می خود را توانند اعضای خانوادههمچنین افراد می 

ی و یا حداکثر دو دوست ثابت را به همراه داشته باشند. بنابراین، از ورود به هر گونه محوطه
ورزشی یا بازی که امکان ورزش )یا بازی( انفرادی در آن وجود ندارد، خودداری کنید. ورود به 

ها تماس هایی که در آنهمچنان ممنوع است. ورزش تریاهاهای مشترک و کافهها، دوشکنرخت
های بهداشتی پیروی کنید، مثل رعایت فیزیکی وجود دارد، ممنوع هستند. همواره از دستورالعمل

متر فاصله با دیگران، شستن دستان و یا ضدعفونی کردن قبل و بعد از ورزش. پس از انجام  1.5
خود برگردید. برای رفتن به ورزش، تردد محدود با های ورزشی باید بالفاصله به خانه فعالیت

 اتومبیل مجاز است.

های ورزشی در فضاهای عمومی سازی و دیگر دستگاههای بدنتوانید از دستگاهشما حاال می
گذاری اجتماعی را رعایت های مربوط به فاصلهکه تمامی دستورالعملاستفاده کنید، منوط به آن

 توانید استفاده کنید.می راهای بازی منفرد و دستگاهکوچک  کنید. همچنین وسایل بازی

کننده و تحت نظر یک شرکت 20با حداکثر ، برگزاری ورزش گروهی در هوای آزادمی  18از تاریخ 
گذاری و بهداشتی رعایت شوند. به مجاز است. حین ورزش باید تمامی مقررات فاصله ،مربّی

های چمن میدانی و زمین-و-های دوهای ورزشی فضای باز )میدانهمین دلیل، این محوطه
 شوند:های ورزشی باز میمصنوعی( دوباره به روی باشگاه

 Wilrijkse Pleinمرکز ورزشی     .

)همچنین برای افرادی که به صورت انفرادی  Berchemواقع در  Het Rooiمرکز ورزشی     .
 خواهند بدوند باز است(می

)همچنین برای افرادی که به صورت  Deurneواقع در  Park Groot Schijnمیدانی -و-میدان دو    .
 خواهند بدوند باز است(انفرادی می

 در آنتورپن. Willem Eekeleersپارک ورزشی     .

)همچنین برای افرادی که به صورت انفرادی  Ekerenواقع در  De Schindeمرکز ورزشی     .
 خواهند بدوند باز است(می

)همچنین برای  Merksemواقع در  De Rode Loopمیدانی متعلق به مرکز ورزشی -و-میدان دو    .
 خواهند بدوند باز است(افرادی که به صورت انفرادی می

های چمن طبیعی وجود ندارد، چون که چمن در حال امکان استفاده از زمینتذکر! در حال حاضر 
در حال حاضر، فقط ها بشود استفاده کرد. رشد و ترمیم است تا در فصل ورزشی جدید از آن

 های چمن مصنوعی استفاده کنید.توانید از زمینمی

 شوند؟وقت دوباره باز میها چهسؤال: کتابخانه

آزادانه به کتابخانه مراجعه کنید،  وسختتوانید تحت مقررات سفتژوئن می 2تاریخ شما از جواب: 
توانید دوباره چیزی از کتابخانه قرض بگیرید. در هر ناحیه، یک می می 4اما از تاریخ دوشنبه 

کتابخانه با امکان تحویل گرفتن کتاب و مواد دیگر با قرار قبلی شروع به کار کرده است. 



چیزی را سفارش  https://antwerpen.bibliotheek.beتوانند از طریق وبسایت ن میکنندگارجوع
دی، ظر )سیدهند و برای تحویل گرفتن سفارش خود وقت بگیرند.  کتابخانه، کتاب یا مواد مورد ن

کند. در این زمینه، مقررات ی تحویل میشده آمادهبندیمجله و غیره( را از قبل به صورت بسته
 شوند.ایمنی الزم رعایت می

 
ام. چه وقت سؤال: کتاب یا چیز دیگری را برای قرض گرفتن از کتابخانه رزرو کرده 

 توانم برای تحویل گرفتن به کتابخانه مراجعه کنم؟می

ی های زیر )که سرویس تحویل دارند( آمادهاید در یکی از کتابخانهجواب: اگر موادی که رزرو کرده
 https://antwerpen.bibliotheek.beتوانید از طریق وبسایت تحویل دادن هستند، در آن صورت می

 برای تحویل گرفتن آن وقت بگیرید:

● Permeke - Antwerpen 
● De Poort - Berchem 
● Viswater - Berendrecht 
● Vrede - Borgerhout 
● Couwelaar - Deurne 
● Driehoek - Ekeren 
● Hoboken 
● Park - Merksem 
● Bist - Wilrijk 
● Kielpark - Antwerpen-Kiel 
● Elsschot - Antwerpen-Linkeroever 

اید، مواد دههای باال سرویس تحویل ندارد، رزرو کرای که بر خالف کتابخانهاگر چیزی را کتابخانه
شود.  آنچه که شما میکه آن کتابخانه دوباره باز ژوئن  2تاریخ  ماند تارزروشده در کتابخانه می

ی اضافه کنار گذاشته هفته پس از بازگشایی کتابخانه برای شما بدون هزینه 2اید تا رزرو کرده
 شود.می

توانید رزرو خود را لغو کنید. برای رت میاید را دیگر نیاز ندارید، در آن صواگر موادی که رزرو کرده
تماس بگیرید. حتما  bib.klantendienst@antwerpen.beلغو آن با بخش مشتریان از طریق ایمیل 

 خود را ذکر کنید. A-kaartی در ایمیل خود شماره

ام به طور اتومات هایی که از کتابخانه قرض گرفتهسؤال: آیا مهلت نگهداری کتاب
 ود؟شتمدید می

اند تا دو هفته جواب: تمامی مشترکین کتابخانه مجاز هستند آنچه را که از کتابخانه قرض گفته
ی اضافی نگه دارند. اگر مهلت آنچه که بدون هزینهژوئن  2تاریخ  در هابعد از بازگشایی کتابخانه

 شود.تمدید میاید در دوران تعطیلی تمام شود، مهلت آن به طور خودکار از کتابخانه قرض گرفته

 توانم استفاده کنم؟ها میسؤال: از کدام خدمات دیجیتال کتابخانه

دام ی خود از کمراجعه کنید و ببینید که با پروفایل کتابخانه خدمات دیجیتال کتابخانهجواب: به 
 مند شوید.توانید بهرهخدمات می

https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib
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ام، باید مبلغی پرداخت کنم. آیا مبلغ تا سؤال: برای آنچه از کتابخانه قرض گرفته 
شوند و من امکان مراجعه به کتابخانه را برای ها دوباره باز میکتابخانهزمانی که 

 ماند؟پرداخت دارم، به همان اندازه می

اید، مبلغی باید پرداخت کنید، مهلت پرداخت فعالً به جواب: اگر برای آنچه از کتابخانه قرض گرفته 
 آید.حالت تعلیق درمی

 توانم به کتابخانه ببرم؟ام، میض گرفتهسؤال: آیا آنچه را که از کتابخانه قر 

توانید در وقت تحویل خواهید برگردانید، میاید را میجواب: اگر باز هم آنچه را که قرض گرفته 
( یکی از inleverbusکتاب یا مواد دیگر با قرار قبلی آن را برگردانید، یا به صندوق تحویل )

 های زیر بیندازید:کتابخانه

●  Permeke - Antwerpen 
● De Poort - Berchem 
● Viswater - Berendrecht 
● Vrede - Borgerhout 
● Couwelaar - Deurne 
● Driehoek - Ekeren 
● Hoboken 
● Park - Merksem 
● Bist - Wilrijk 
● Kielpark - Antwerpen-Kiel 
● Elsschot - Antwerpen-Linkeroever 

کشد تا از روی کارت کاری طول میروز  3گردانید، حداقل توجه داشته باشید آنچه را که برمی
 شما حذف شود.

ها، دارم که به علت تعطیلی موقت مراکز فرهنگی، موزه A-kaartسؤال: من یک ُبن 
 توانم تعویض کنم. تکیلف این ُبن چیست؟موقع نمیها و استخرها بهکتابخانه

( که بین A-kaartbonnenهای آ )جواب: تصمیم گرفته شده است که مدت اعتبار تمامی کارت 
دسامبر  31گذرد، به صورت اتومات تا آخر امسال، یعنی ها میوقت آن 2020ژوئیه  31مارس و  12

 مراجعه کنید. www.antwerpen.be/akaart، تمدید شود. به اطالعات بیشتر به وبسایت 2020

 بازی تعطیل هستند؟ سؤال: آیا شهرهای

شما حاال  باز هستند. هامانند.  البته پارکجواب: ، تمامی شهرهای بازی سربسته تعطیل می 
های ورزشی در فضاهای عمومی استفاده سازی و دیگر دستگاههای بدنتوانید از دستگاهمی
 .کنید

 

 
 Huis van het« )ی کودکخانه»های مدارس، اماکن نگهداری از کودکان، و شعبه

Kind) 
 

 سؤال: تکیلف مدارس ابتدایی و متوسطه چیست؟

http://www.antwerpen.be/akaart


های اوّل، دوّم و آموزان کالسشود. دانشها در مدرسه برگزار میهای بعضی کالسجواب: درس
ها را در مدرسه دنبال توانند دوباره برخی از درسششم دبستان و کالس ششم متوسطه می

 ها نظر مثبتشوند که کارشناس پیشگیری از بیماریمی ها در صورتی برگزارکنند. البتّه، درس
ها را به صورت ایمن برگزار کند. در روزهایی بدهد و مدرسه این گنجایش را داشته باشد تا درس

آموزان در خانه یا محل نگهداری از کودکان درس آموزان در مدرسه درس ندارند، دانشکه دانش
ها و در چه دهد که کدام کالستان به شما اطالع میزندانی فرزند یا فرکنند. مدرسهدنبال می

 روزهایی دوباره درس خواهند داشت.

ی، همچنان های ابتدایی یا متوسطهآموزان کالسدبستانی و دانشهای دیگر کودکان پیشدرس
 شود.ها از راه دور داده میی درسمانند و همهبه حالت تعلیق می

به مدرسه برود و به علت شاغل بودن در خانه هم  تواندسؤال: فرزند من نمی 
 تواند بماند. کجا امکان نگهداری از او وجود دارد؟نمی

بایست هر چه بیشتر خودشان از فرزندان خود نگهداری کنند میجواب: والدینی که از خانه کار می
م به آن دارند. چنانچه کنند که نیاز مبرهایی نگهداری میکنند. مدارس هنوز هم از کودکاِن خانواده

تان جای کافی برای نگهداری ایمن از کودکان را نداشته باشد، شهرداری ی فرزند یا فرزندانمدرسه
دهد تا از کودکان جهت کمک به مدارس مکان ایمنی در نزدیکی هر مدرسه در اختیار آنها قرار می

ناحیه و مطابق با تدابیر ایمنی در آنجا نیز نگهداری شود. این محل نگهداری از کودکان در هر 
شود. برای درخواست نگهداری از فرزندتان با مدرسه تماس بگیرید. اگر مدرسه دهی میسازمان

نخواست و یا نتوانست کاری برای شما انجام بدهد، از طریق ایمیل به نشانی 
noodopvang@antwerpen.be پیدا کنیم.حل مناسبی توانیم راهبه ما اطالع دهید. آن وقت می 

( و آموزش deeltijds kunstonderwijsوقت )سؤال: تکلیف آموزش هنر پاره
 ( چیست؟volwassenenonderwijsبزرگساالن )

 ی اصلی همچنان برگزاری درس از راه دور است.جواب: در هر دو مورد، قاعده

که سال تحصیلی  آموزانیمی به دانش 25توانند از تاریخ وقت میهای آموزش هنر پارهآکادمی 
های خود را به طور ( شوند، درسhoger kunstonderwijsی عالی هنر )خواهند وارد دورهبعد می

 انفرادی از سر گیرند. برای اطالعات بیشتر با آکادمی خود تماس بگیرید.

 centra voorتوانند در مراکز آموزش بزرگساالن )ها، میآموزان بزرگسال در برخی از دورهدانش
Volwassenenonderwijs( و مراکز آموزش پایه )centra voor Basiseducatie به طور انفرادی و با )

توانند دوباره شده میهای کارآموزِی تعلیقهای خود را پی گیرند.  برخی از دورهقرار قبلی درس
های هژوئن آموزش بزرگساالن برای افرادی که در برخی رشت 1از سر گرفته شوند.  از تاریخ 

ی زبان هلندی )برای مهاجرین( های اولیهشوند و افرادی که ترمالتحصیل میآموزش شغلی فارغ
شوند. البته، برگزاری این ای از سر گرفته میکنند، به صورت جزئی و چندمرحلهرا دنبال می

ی آموزشی هاپذیر باشد. تمامی دورههای ایمنی جاری امکانها باید با رعایت دستورالعملدوره
دیگر برای بزرگساالن، در این سال تحصیلی درسی به صورت فیزیکی برگزار نخواهد شد. 

 ی اطالعات بیشتر با شما تماس خواهد گرفت.آموزشگاه شما جهت ارائه

 باشند؟های نگهداری از کودکان باز میسؤال: آیا مکان

 .اندشدهی والدین باز های نگهداری از کودکان برای فرزندان همهمی مکان 18از دوشنبه  جواب:

هایی که در محل نگهداری کودکان نصب شده پیروی کنید تا مطلع شوید که فرزند از دستورالعمل
فرزند خود را در کجا و به چه نحو باید به مدرسه ببرید. فقط یک نفر اجازه دارد برای آوردن و ُبردن 

شود که همواره یک شخص ثابت شود. خیلی توصیه میشما وارد محل نگهداری از کودکان می



ی دیگری برای این کار را انجام دهد. در حین آوردن و ُبردن کودک، استفاده از ماسک یا وسیله
 مانند.پوشش صورت اجباری است. برادرها، خواهرها و دیگر اعضای خانواده در بیرون منتظر می

 گذاری اجتماعی(.ی فیزیکی خود را از دیگر والدین و پرسنل حفظ کنید )فاصلهفاصله

 سؤال: چطور بدانم که مکان نگهداری فرزندم موقتاً تعطیل است؟

های نگهداری کودکان موقتاً تعطیل شود، مسؤولین آن مکان به والدین جواب: اگر هر یک از مکان
شود. اگر مکان نگهداری از کودکان متعلق به دهند که احیاناً چه موقع موقتاً تعطیل میاطالع می

شود. در رسانی میبه والدین اطالع Mijn Kinderopvangشهرداری باشد، از طریق پورتال آنالیِن 
 شود.روز در این زمینه در اختیار والدین قرار داده میآنجا اطالعات به

سؤال: آیا اگر مرکز نگهداری کودکان مربوط به شهرداری از من بخواهد تا فرزندم را در 
 اخت کنم؟پرد ایخانه نگه دارم، باید برای این روزها هزینه

ای پرداخت کنند. چنانچه والدین از درآمد باالیی نیازی نیست که والدین بابت آن هزینهجواب: خیر. 
دارند تا را اجازه شود، موقتاً این شان نگهداری میبرخوردار نیستند و بر اساس آن از فرزندان

ی در این مقررات ایجاد، در صورتی که تغییردر خانه نگه دارند. مقررشده فرزندشان را در روزهای 
 رسانیم.از طریق اینجا به اطالع شما می

که از سؤال: من به طور ناگهانی نیاز به جایی برای نگهداری از فرزندم دارم، مثالً چون
و  0من خواسته شده تا در بخش مراقبت یا شغل حیاتی دیگری کار کنم. فرزندم بین 

برای نگهداری کودک نرفته است. با چه سال سّن دارد و پیش از این به مرکزی  3
 توانم تماس بگیرم؟کسی در این باره می

( تماس Contactpunt Kinderopvang« )مرکز تماس برای نگهداری از کودکان»جواب: چنانچه با 
ترین مّدت جایی برای نگهداری از فرزندتان پیدا خواهند کرد. به نشانی بگیرید، آنها در کوتاه

contactpuntkinderopvang@antwerpen.be ی خود را مطرح کنید. ایمیل ارسال کنید و خواسته
 راحتی بتوانند با شما تماس بگیرند.تلفن خود را نیز ذکر کنید تا آنها بههمچنین شماره

سؤال: فرزندم عالئم کرونا دارد. آیا اجازه دارد به محل نگهداری کودکان یا مدرسه 
 برود؟

زندتان عالئم کرونا دارد، آن وقت باید در منزل بماند و به مدرسه یا به جواب: خیر. چنانچه فر
 مسؤولین نگهداری کودکان اطالع دهید.

سؤال: من خودم )احتماالً( مبتال به ویروس کرونا هستم. آیا اجازه دارم فرزندم را به  
 محل نگهداری یا مدرسه بفرستم؟

ه دارد به محل نگهداری از کودکان یا مدرسه برود، جواب: اگر فرزندتان عالئم بیماری ندارد، اجاز
که پزشک خانواده طوری دیگر تصمیم بگیرد. البتّه، از کسی دیگر بخواهید تا فرزند شما را مگر آن

به مدرسه بیاورد. نه کودکان و نه بزرگساالن مریض حق ورود به محل نگهداری از کودکان را دارند. 
کند متعلق به شهرداری است، باید در صورت بروز عالئم ری میاگر محلی که از فرزندتان نگهدا

 بیماری در شما فرزند خود را نیز در خانه نگه دارید.
 

( Huis van het Kind« )ی کودکخانه»های توانم به یکی از شعبهسؤال: آیا می
 مراجعه کنم؟

ستند. به طور فیزیکی ها تلفنی در دسترس ههای مرتبط با آنهای کودک و سازمانجواب: خانه 
ی تربیت های خود را دربارهتوانید مراجعه کنید و سؤالمی« های کودکخانه»شعبه از  7فقط به 

https://www.mijnkinderopvang.be/


فرزندان، بارداری و تولد را مطرح نمایدی. شعب دیگر این سازمان همچنان تعطیل هستند. 
 شوند.یوگوی گروهی لغو مها و جلسات گفتفعالیّت

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین  

کودک »( مربوط به consultatiebureausی کودک )سؤال: آیا مراکز بهداشت و معاینه
 ( باز هستند؟Kind en Gezin« )خانوادهو 

باشند، کار واکسن می« کودک و خانواده»ی کودک که مربوط به جواب: مراکز بهداشت و معاینه
گیرد با تمامی والدین تماس می« کودک و خانواده»گیرند.  سازمان و معاینات ضروری را از سر می

به طور موقت از شعبه Groenenhoekکودِک  یتا قرار جدیدی تنظیم کند. مرکز بهداشت و معاینه
 ,Alfred Oststraat 2کند: رسانی میدر این نشانی خدمات« کودک و خانواده»اِی ی منطقه

2140 Borgerhout 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین  

 

 ها، جلسات مذهبیهای عمومی، بازارها، کرمیسجشن

 

 شوند؟ها برگزار میهای عمومی یا کرمیسسؤال: آیا جشن

 ژوئن 30کم جواب: خیر، هر گونه جشن و تجمع فرهنگی، ورزشی، گردشگری و تفریحی تا دست
ها جمعیّت انبوه حضور های دولت فدرال، رویدادهایی که در آنباشد. طبق دستورالعملممنوع می

 شود.دارند تا پایان ماه آگست لغو هستند. همچنین کرمیس در هیچ جا تشکیل نمی

 سؤال: آیا بازارها برقرار هستند؟

در صورتی که تدابیری اتخاذ گردد غرفه و  50بازارها اجازه دارند دوباره تشکیل شوند، اما با حداکثر 
داران و پرسنل آنها در گذاری اجتماعی )که خیلی ضروری است( رعایت شود. غرفهکه فاصله

شود که ماسک کنندگان نیز توصیه میبازارها موظف به پوشیدن ماسک هستند، و به مراجعه
ای روزشدهمراجعه کنید. فهرست به www.antwerpen.beبزنند. برای کسب اطالعات بیشتر به 

 www.antwerpen.be/markten-in-uw-districtزودی در وبسایت از تمامی بازارهای آنتورپن به
 نشر خواهد شد.

 ی تشکیل شدن ندارند.دوفروشی هنوز اجازهفروشی و دستبازارهای عتیقه 

 ( مجاز هستند؟foodtrucksفروشی سیار )های اغذیهسؤال: آیا ماشین

فروشی سیار و هر نوع معامله و دادوستد سیار که دارای مجوز است اغذیههای جواب: ماشین
 های خود را از سر گیرند.اجازه دارند فعالیّت

 شوند؟سؤال: آیا جلسات مذهبی برگزار می

های کلیسایی ی مذهبی ممنوع است. امکان برگزاری ازدواججواب: خیر، برگزاری هر نوع جلسه
های عروسی باید به وقت نفر( مجاز است. جشن 30فراد )حداکثر با حضور تعداد معدودی از ا

که فقط تعداد معدودی از دیگری موکول شوند. امکان برگزاری مراسم وداع وجود دارد، منوط به آن
گذاری اجتماعی نفر( حضور داشته باشند و مقررات مربوط به فاصله 30بستگان نزدیک )حداکثر 

 و جشن بعد از مراسم همچنان ممنوع است.رعایت شوند. هر گونه مهمانی 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
ttps://www.antwerpen.be/nl/info/5ebda29fd939010a22520951/antwerpse-markten-gaan-weer-van-start
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
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 بازدید از آنتورپن
 

 توانم از کشور دیگری برای بازدید از آنتورپن به آنجا بیایم؟سؤال: آیا می

ژوئن این امکان وجود  8جواب: بلژیک مرزهای خود را بسته است. بنابراین، دیگر حداقل تا تاریخ 
 ر آنتورپن شوید.ندارد تا از یک کشور خارجی وارد بلژیک و شه

 توانم از مکانی دیگر در بلژیک برای بازدید از آنتورپن به آنجا بیایم؟سؤال: آیا می

ی افراد موظف هستند تا حد امکان در خانه بمانند. تردد فقط در چارچوب کاری و یا در جواب: همه
ی مواد غذایی، هامجاز است، مثالً برای رفتن به فروشگاه در محل زندگی خودتانموارد ضروری 

 ها.ها، و یا پمپ بنزینها، دفاتر ُپست، بانکمراکز درمانی، داروخانه

 وگذار در داخل کشور مجاز اعالم شود.گشت این احتمال وجود دارد کهژوئن  8از تاریخ 

 توانم به پیشخوان برای دریافت اطالعات توریستی مراجعه کنم؟سؤال: آیا می

 Grote( که در stadswinkelو  bezoekerscentrumی توریسم )بارهرسانی درجواب: مراکز اطالع
Mark ی توریسم رسانی دربارهکنندگان باز هستند. مراکز اطالعواقع هستند، دوباره برای مراجعه

باشند. در صورتی که سؤالی در این زمینه دارید، مرکزی فعال تعطیل میواقع در ایستگاه قطار 
تماس بگیرید و یا ایمیل ارسال نمایید:  003232320103ی توانید به شمارهمی

info@visitantwerpen.be     

 

 های گردشی را به لنگرگاه ُبرد؟توان کشتیسؤال: آیا می

ی سوار لنگرگاه ببرید و آذوقه بار بزنید، اما اجازه های گردشی را بهدارید کشتی جواب: اجازه
 کردن مسافر ندارید.

 های عمومی در آنتورپن همچنان استفاده کنم؟توانم از دستشوییسؤال: آیا می

های شهرداری طبق راهکارهای کرونا تعطیل جواب: بله. اما چون که بسیاری از ساختمان
ی دیجیتال های عمومی دیگر وجود ندارد. روی نقشههستند، امکان استفاده از اکثر دستشویی

در دسترس  هادستشوییو کدام  های سرپاییتوالتتوانید مشاهده کنید کدام شهر، می
 هستند.

 

 های توریستیگردش 
 

 شود؟برگزار میام. آیا سؤال: من یک گردش توریستی با راهنما رزرو کرده

 شود.اند تماس گرفته میجواب: خیر. با افرادی که از قبل رزرو کرده 

های آن ام. آیا هزینهریزی کردهسؤال: من یک گردش توریستی با راهنما برنامه
 شود؟بازپرداخت می

 شود.ها تماس گرفته میجواب: بله، همچنین با این افراد در ارتباط با بازپرداخت هزینه

https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93708/urinoirs
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93724/toiletten
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93724/toiletten


توانم گردش توریستی با راهنما و یا بازدید از موزه با راهنما را از طریق ل: آیا میسؤا
 وبسایت رزرو کنم؟

ی توانید با شمارهجواب: خیر، فعالً امکان آن وجود ندارد. برای کسب اطالعات بیشتر می
 tickets@visitantwerpen.beتماس بگیرید و یا ایمیل ارسال نمایید:  003233389530

های آن ام. آیا هزینهبرای بازدید از شهر خریداری کرده City Cardؤال: من یک س
 شود؟بازپرداخت می

ها اعتبار شود. اما این کارتهایی که استفاده نشده باشند، بازپرداخت میی کارتجواب: هزینه
ی که مایل به ها بعد هم استفاده کرد. کسانتوان از آندهند، و بنابراین میخود را از دست نمی

توانند به این نشانی ایمیل بفرستند: ی کارت هستند، میبازپرداخت هزینه
antwerpcitycard@visitantwerpen.be 

 

 های توریستیجاذبه
 

 های توریستی تعطیل هستند؟سؤال: کدام یک از جاذبه

 جواب:

 (Antwerp Symphony Orchestraارکستر سمفونی آنتورپن ) ●
● The Chocolate Line 
● Chocolate Nation 
● Antwerp Bike Tours 
● Antwerp by bike 
● Cyclant 
● Antwerp Diamond Bus 
● Boottochten Jan Plezier 
● Flandria 
● Rivertours 
● DIVA Museumshop 
 (O.L.V. Kathedraalکاتدرال بانوی ما ) ●
● Brouwerij De Koninck 
● De Ruien 
 سینماها ●
 های کنسرتسالن ●
 رهای اُپرا و تئاتسالن ●
 های سربسته و روبازشهر بازی ●

 
وبسایت اند. برای اطالعات بیشتر به وحش آنتورپن تحت شرایط دوباره باز شدهها و باغموزه 

 ی موردنظر مراجعه کنید.و یا موزه وحش باغ

 دیگر دوباره باز شوند.های توریستی ژوئن جاذبه 8احتمال دارد از تاریخ 

 مانند؟های توریستی باز میسؤال: کدام یک از جاذبه

 جواب:

https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://www.zooantwerpen.be/nl/


● Levanto ها(ها و مسافرخانهی دوچرخه به هتل)اجاره 
 ها تعطیل هستند(.)فقط پارک باز است، موزه و کافه/رستوران Middelheimپارک  ●
 Grand Bazar( و مرکز خرید stadsfeestzaalسالن جشن شهر ) ●

 

 نهادهای اداری
 

 شوند؟های اداری برگزار میسؤال: آیا جلسات شورای شهر و دیگر ارگان

باشند به صورت جواب: جلسات شورای شهر که متشکل از شهردار و اعضای شورای شهر می
شوند. شوراری شهر و هیئت بهزیستی اجتماعی به صورت آنالین فیزیکی یا آنالین برگزار می

توانید آنالین و یا بعد از پایان را می کمیته شوراو هر  شورای شهرد. جلسات کننجلسه برگزار می
( districtradenی آن را مشاهده کنید. همچنین اکثر شوراهای ناحیه )شدهی ضبطجلسات نسخه

کنند، اما ممکن است گاهی به صورت زنده در اینترنت پخش به صورتی مجازی جلسه برگزار می
برگزاری جلسه بر روی وبسایت خود ها را بعد از ها فایل صوتی جلسهنشود. برخی از ناحیه

 گذارند.می

 

توانید پیدا کنید، به وبسایت دولت فدرال مراجعه چنانچه جواب سؤال خود را در این فهرست نمی 
 /https://www.info-coronavirus.be/nlنمایید: 

 

 نیاز دارید:چنانچه به اطالعات بیشتری 

 

اگر اطالعات فوق را در مورد راهکارهای شهرداری آنتورپن مطالعه کردید اما جوابِ سؤال خود را 
ی ( تماس بگیرید. به شمارهstedelijk contactcenter) مرکز تماس شهریپیدا نکردید، با 

(، و یا به این نشانی ایمیل ارسال کنید: 17تا  9زنگ بزنید )هر روز کاری از ساعت  032211333
info@antwerpen.be 

ی راهکارهای مقابله با ویروس کرونا نیاز دارید، به وبسایت دولت درباره اطالعات کلی چنانچه به
 coronavirus.be/nl/-https://www.infoفدرال مراجعه نمایید: 

www.atlas-در آن صورت به  دهید که مقررات کرونا در بلژیک را بشنوید،چنانچه ترجیح می
antwerpen.be توانید به مقررات به زبان خودتان گوش دهید.مراجعه کنید. در این وبسایت می 
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