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   فيروس كورونا –أسئلة شائعة 

 (مساء  5الساعة  10/02 يومتعديالت إلى ال  -  93 رقم   التحديثات )

 

 فيروس كورونا المستجد: األسئلة الشائعة حول التدابير المتخذة 

 

األسئلة   يعجمستجد في هذا المقال أجوبة على   .المستجد فيروس كورونا  انتشار  للحد منحترازية االتدابير ال عدد من تم اعتماد

    .باستمرار يتم تجديد هذه الالئحة . الشائعة عن هذا الموضوع

 

 القواعد األساسية ب التزم

  ،سنة أن يحمل كمامة معه. وضع الكمامة إجباري في المباني العمومية مثال المكتبات 12  كل من تجاوز عمرهعلى  يتوجب •

في المواصالت العمومية، المحالت   م البالغين. كذلك األمر في محيط وداخل جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي وتعلي 

 ثال في األسواق وحقول إعادة تدوير النفايات. ، ممتر بين األشخاص 1,5التجارية والمساحات التي يستحيل فيها الحفاظ على 

 تبقى التعليمات الخاصة بالنظافة أساسية:  •
o  اغسل يديك باستمرار 
o ؟ تغطي فمك اورقي  منديال تملكذات غطاء. ال  نفايات يدا ترميه في سلة استعمل في كل مرة منديال ورقيا جد

 عند السعال أو العطس.  بالجهة الداخلية من كوعك
o  أحدا.  تعانق تقبل وال ال تصافح، ال 
o  واتصل  أو تظهر عليك أعراض كورونا باآلخرين. الزم البيت إذا كنت مريضا  االختالطتفادى قدر اإلمكان

 بالطبيب. 

 بكورونا: فيروس أهم أعراض  فيما يلي •
o  السعال 
o  ضيف التنفس 
o الحمى 
o  آالم في العضالت 
o اإلجهاد 
o ذوق ت الشم وال ة حاس انفقد 
o  اختناق األنف 
o  الحلق في ألم 
o  اإلسهال 

بعض األشخاص مصابون بالفيروس دون ظهور أي أعراض  يكون هل تعاني من أحد هذه األعراض؟ اتصل بطبيبك. 

 .عليهم

  الجسدي /بالتباعد االجتماعي  أو ما يسمى  – متر  1,5على األقل  ع الحفاظ على مسافة األمان بصفة عامة يتوجب على الجمي  •

 بين بعضهم البعض.  –
o  الذين تبلغ أعمارهم  على األطفال  كما أنها ال تنطبق هذه القاعدة إذا كنت مع أسرتك  ن تتبعيتوجب عليك أال

 فيما بينهم.  سنة  12حتى 

o  12كذلك الشأن بالنسبة لألطفال حتى سن  بشخص واحد.  اختالط مقرب ه يحق لكل فرد من األسرة أن يكون ل  

ككل  تستقبل األسرة لكن ال عاما إذ بإمكانهم أن يكون لهم شخص مقرب وبالتالي تنطبق عليهم نفس القواعد. 

 أسابيع.  6بعد  تستضيف شخصا آخر مقرباتستطيع  .نفس الوقت في  أكثر من شخص واحد مقرب في المنزل

o أن يستقبلوا شخصا ثانيا في البيت إضافة إلى الشخص المقرب. ال يكون ن يعيشون بمفردهم خاص الذي يحق لألش

)باستثناء مساء يوم عيد   لك اختالط مقرب مع هذا الشخص اإلضافي وال تستقبل اإلثنين معا في نفس الوقت 

 ميالد المسيح أو يوم عيد ميالد المسيح(.
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o فال يجب أن  وقعتك االجتماعية خارج البيت أسرتك أو ق ال ينتمون إلى إذا كنت ستقابل أشخاصا: خارج البيت

يجب هنا دائما االلتزام   .عاما 12حتى  التي تبلغ أعمارهم لكن دون احتساب األطفال  أشخاص 4م كيتعدى عدد

   .ممتر فيما بينك 1,5بمسافة  

 : ، مثالمناعة ضعيفة يألشخاص ذو ا معأن تكون حريصا أكثر يجب  •
o سنة  65أعمارهم عن   تفوقتي األشخاص ال 

o األشخاص المصابين بمرض السكري أو يعانون من مشاكل في القلب، الرئتين أو الكليتين . 
o .األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بااللتهابات 

. سيقوم هذا البرنامج بتنبيهك Google Playو App Storeتجده في  ذيعلى هاتفك وال Coronalertتطبيق  بتنزيلينصح  •

لحماية نفسك   تتبعهاشخص مصاب. تحصل في هذه الحالة على التعليمات التي يجب أن مع تواصلت عن قرب ت كن إذا 

يقوم البرنامج بتنبيه األشخاص الذين اختلطت بهم عن قرب. يتم   امصاب  بنفسكوحماية اآلخرين. في نفس الوقت إذا كنت أنت 

 . www.coronalert.be ات على الموقع ت بسرية تامة. تجد المزيد من المعلوممعالجة كل البيانا

 لطبي االفرق بين الحجر الصحي والعزل 

 الحجر الصحي:   •
o   لمصدر العدوى تعرضت هناك احتمال كبير بأن تكون  لكنابية نتيجته إيج)بعد( كانت لم تقم بفحص 
o  نفسك من  ال تحتاج لعزل ، المنزلداخل ض. بالمرتشعر  حتى ولو لم المنزل ال يسمح لك بالخروج من

 .معك يسكنونالذين خاص اآلخرين األش
 

 : العزل الطبي •
o  كانت نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته إيجابية. أنت مريض أو 
o  منزل. وتعزل نفسك عن باقي األشخاص الذين يسكنون معك في ال منزلكدر غات ال 

 زلك فقط إلجراء الفحص. تخرج من من 

 حجر الصحي إذا: بالتلتزم  

 ى: وخص مصاب بالعد كان لديك اختالط بش .1

 دقيقة  15أكثر من  دام اختالط  •

 متر 1,5أقل من   من مسافةاختالط  •

 الكمامة دي أحدكم ت دون أن ير •

 مصاب بنفسه باألمر. كما قد يخبرك الشخص ال. Coronalertتتبع المخالطة أو تطبيق  يتم إخبارك بذلك من قبل محقق 

 حمراء. منطقة  إلى أو أكثر   ةساع  48ل  سافرت .2

 تشعر بأنك مريض 
 إجراء الفحص لك مباشرة. اتصل بطبيبك. سيقوم ب 

 راء الفحص. وقت إجمدة الحجر الصحي و 
 كان لك اختالط مقرب مع شخص مصاب بالعدوى:  .1

 أيام:  10يمتد حجرك الصحي ل  •

o ك من منطقة  عودت يوم ه االختالط مع الشخص المصاب أو حدث في وم من أول ي جر الصحي تبدأ مدة الح

 حمراء. 
o حافظ على مسافة  ظهرت عليك األعراض، أكثر: انتبه إذا   حذرا إضافية ام أي  4تبقى ام األولى أي  10بعد ال

 بينك وبين اآلخرين، ارتد كمامة. 
 

 . )اليوم األول( ك الصحي  جرح بداية تجري الفحص في  •
 

 صحي: اء الفحص في اليوم السابع من الحجر ال جرتعيد إ •
o سلبية فحصك ة تيجن : 

 وج نتيجة الفحص. خر قبل أن يف الحجر الصحي. لكن ليس  توقبإمكانك  ▪

http://www.coronalert.be/
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 ور األعراض، حافظ على مسافة بينك وبين اآلخرين وارتد الكمامة. تبقى منتبها لظه ▪
o جة فحصك إيجابية: ينت 

 أنت مصاب  ▪
 أيام.   7لمدة   تبقى في عزل طبي ▪

o  حي. حي إليقاف الحجر الص أيام من الحجر الص 7حص الذي قد تقوم به قبل  الفال يخول لك 

o  .كما ال يمكن أن تعتمد على الفحص السريع إليقاف الحجر الصحي 
 

 ساعة أو أكثر إلى منطقة حمراء: 48ت لسافر .2

 بع من عودتك. سام األول واللفحص في اليوتقوم با •

 أيام من الحجر الصحي سلبية.  7بعد صحي إلى تكون نتيجة فحصك جر ال تبقى في الح  •

 أيام.  7إيجابية فإنك تلزم في عزل طبي لمدة فحص لنتيجة اانت إذا ك •

 

 المنزل مع شخص مصاب بالعدوىتسكن في نفسك 

 عزل نفسه عنك:  يمكنه وال

 أيام إضافية.  10ثم لشخص المصاب في عزل طبي تبقى في الحجر الصحي طالما كان هذا ا

 ال تستطيع العمل من البيت 

 . لك  شهادة الحجر الصحيمحقق تتبع المخالطة يرسل  •

تكون هذا الرمز من  نصية على الهاتف. ي لة ساصحي الذي تستلمه عبر رالشهادة باستخدام رمز الحجر ال  أو تقوم بتحميل  •

 حرف.  16يتكون أيضا من  ل البوليمراز المتسلسل( والذي تفاع)رمز  PCRحرفا لكنه يختلف عن رمز  16

 لب الشهادة من طبيبك. أو تط •

 دة العزل الطبي م

 فيه بالفحص أو اليوم الذي ظهرت عليك األعراض. ن اليوم الذي تقوم وذلك ابتداء ميام.  أ 10ل  على األق  •

 أيام:  10خرج من المنزل فقط بعد ت  •

o  أيام  3ولم تعاني من الحرارة لمدة ال تقل عن 

o ( اختناق الوال سعال،  وحمى،   لم تعد لديكتحسن التنفس عندك  )أو صعوبة في التنفس 

 ف نتيجة فحصك. عرتبقى في العزل الطبي حتى ت  •

 بة أو غرامة مالية قد تفرض عليك عقو 

 عليمات. إذا لم تلتزم بالت 

 د من المعلومات حول الحجر الصحي والعزل الطبي: للمزي

 راجع: 

• ainequarant-en-gezondheid.be/isolatie-en-www.zorg 

• eatiisol-rantainequanl/coronavirus.be/-nfoI 

 

 رية الفحص ‘فحص كوفيد‘ق

 ؟  TestCovid في قرية الفحص لفحصا  إجراءيحق لهم من 

،  Schoten، سخوتن Borsbeekسرة )بورسبيك أو في بلدية تتوفر على عيادة مناوبة مشتركة ألطباء األ توربنكل من يسكن في أن 

 (.  Wommelgemووملغم  Stabroekستابروك 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/isolatie-en-quarantaine
http://info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie
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 :شرطين وهمالكن يجب أن يتوفر لديك 

حالة  ذه ال؟ اتصل في هبشدة  . هل تظهر عليك األعراضأو تظهر بشكل خفيف ال تظهر عليك أعراض اإلصابة بكورونا .1

   بطبيبك. ال تأتي إلى قرية الفحص.
2.  

o رمز    حصلت على : 

i. من طبيبك 

ii.  من طبيبCLB 

iii.  المخالطة تتبع من محقق 

iv.  ( السفر اإللكترونية ارة استمبعد العودة من منطقة خارج بلجيكا معلمة باللون األحمر )ال تنسى ملء 

o خارج بلجيكاإلى سفر ال  من أجللفته ودفع تكالفحص   إجراء تريد   :أو . 

o  مؤسسة جماعية  الفحص السريع لدى طبيب الشركة أو طبيب المدرسة أو طبيب أو: لديك رقم خاص إلجراء

 . أخرى 

 
 توفرت لديك الشروط المطلوبة. هل أستطيع أن أذهب إلى قرية الفحص بدون موعد؟ 

 ال. يجب أن تحدد أوال موعدا قبل الذهاب. 

 ا؟ كيف أحدد موعد

 على بعض األسئلة.  ب سجل نفسك على الموقع وجاو .1
 بعد يومين.حدد موعدا لليوم نفسه أو لليوم الموالي أو ل .2
 الوقت المحدد الذي يمكنك الذهاب فيه إلى قرية الفحص مع تذكرة إلكترونية ورقم االستجابة السريعتحصل على  .3

(QR-code) . 

 الفحص؟ قرية  عندما أذهب إلىمعي  آخذن أ ماذا يتوجب علي 

 (.  QR-codeلكترونية عليها رمز االستجابة السريعة )اإلتذكرة ال •

 بطاقة هويتك   •

 كمامة )قناع الفم(  •
 فلن يسمح لك بإجراء الفحص.  األشياءر معك هذه إذا لم تحض

 

 كيف يمكنني الوصول إلى قرية الفحص؟  

 : بالدراجة أو مشيا •
o Schijnpoortweg بجانب محطة البنزين ،LUKoil . 

o شارع الفحص‘الموقف المخصص للدراجات وتكمل مشيا إلى  اجتك في تترك در‘ . 
o  متر بينك وبين اآلخرين وترتدي الكمامة.  1,5تحافظ على مسافة 

o  .تجلس على مقعد أثناء الفحص 

 بالسيارة: •
o Noordersingel   فيBorgerhout قريب من ،Sportpaleis . 

o  .تبقى جالسا في سيارتك أثناء الفحص 
o  نافذة فيتوجب عليهم النزول من السيارة والجلوس على المقعد.  لديهمالذين ليس بالنسبة للراكبين 
o  قرية الفحص في منطقة االنبعاثات المنخفضة. لذلك يجب أن تتأكد من أن سيارتك مسموح لها بدخول   تواجدت

 مخالفة. نخفضة( حتى تتفادى أية )منطقة االنبعاثات الم  LEZ-zoneمنطقة  

 

 ؟ فحص ال  نتيجة على   تحصلمتى 

أو   www.cozo.beأو  www.mijngezondheid.be عبر الموقعساعة بعد الفحص   48تحصل على نتيجة الفحص في غضون 

ا السبب ستضطر االنتظار لمدة أطول للحصول  ليالت الوطنية حاليا ضغطا كبيرا عليها. لهذت منصة التحتعرف مختبرا. من طبيبك

 فحصك.  نتيجةلى ع

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.cozo.be/
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 فحصك إيجابية؟ هل نتيجة 

لن تستطيع بعد هذه النصيحة إجراء الفحص في قرية الفحص  . سيعطيك النصيحة. هذا يعني أن أنك مصاب. اتصل مباشرة بطبيبك

TescCovid . 

 الطبي الحجر الصحي والعزل 

 هما.لعزل الطبي وما هي مدة كل واحد من حجر الصحي أو التزم بالما، متى يجب أن ت هاقرأ الفرق بين 

 

 ني؟ هل الفحص مجا

لن تحصل على  يورو.  46,81من أجل السفر خارج بلجيكا. في هذه الحالة ستدفع مبلغ   إجراء الفحصإال إذا كنت تحتاج نعم، 

 صندوق التأمين الصحي.  تعويض بهذا المبلغ من

 سفر خارج بلجيكا؟ هل تحتاج إلى شهادة من أجل ال

 . www.cozo.beأو   www.mijngezondheid.beتقوم باستخراج نتيجة الفحص السلبية من الموقع  

 ؟ TestCovidهل بإمكانك إجراء فحص دم في قرية الفحص 

 دم. ال. راجع طبيبك إلجراء فحص ال

 باري؟ جإفحص سلبية، تحليل دم أو حجر صحي بنتيجة ما هي الدول التي تتطلب شهادة 

   . gium.bediplomatie.belراجع المزيد من المعلومات حول التدابير المحلية ضد كورونا على الموقع 

 ما هو الهدف من قرية الفحص؟ 

المستعجالت والمختبرات. يمكنهم بالتالي التركيز قسم على األطباء وف الضغط في تخفي  TestCovidقرية الفحص  تساعد •

 بشكل كامل على المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا أو ظواهر المرض األخرى. 

ليهم أعراض اإلصابة من الذين ال تظهر عليهم أية  ص الذين تظهر عفي فصل األشخا TestCovidتساهم قرية الفحص  •

 فضل. ض بشكل أأعرا

تعرف الشركات بشكل أسرع ما إذا كان على الموظف أن يدخل في حجر صحي أم يستطيع العودة إلى العمل. يمكن بهذه  •

 الطريقة تقصير مدة الحجر الصحي للموظفين ببضعة أيام. 

 ؟ ؤولة عن قرية الفحص من هي الجهة أو الجهات المس 

شبكة   ، AP Hogeschoolالمحلية األربعة لألطباء،  ربن، الدوائر: مدينة أنتوة جه  14هي تعاون بين  TestCovidقرية الفحص 

، المستشفى الجامعي  Universiteit Antwerpen، جامعة أنتوربن Ziekenhuis Netwerk Antwerpenالمستشفيات أنتوربن 

وزارة الصحة  صحة،  ن، الوكالة الفلمنكية للرعاية والمحافظة أنتورب ، het Universiteir Ziekenhuis Antwerpenألنتوربن 

  (KAVA)، االتحاد الملكي لصيدليات أنتوربن het RIZIV  ،Medirisالعمومية، المكتب الوطني إلعانات المرض واإلعاقة 

 والتشغيلي.  على توفير الدعم اللوجيستيكي Golazo. في حين تسهر شركة  eHealthو

 ع؟تساؤلك؟ أو لم تستطع أن تحدد موعدا على الموقلم تجد جوابا على 

 .  5503 95 435على الرقم  infolijn-lokale coronaاتصل بالخط المحلي للمعلومات المتعلقة بكورونا 

  VacCovidلقيح  اللقاحات وقرية الت

في   Spoor Oostفي   VacCovidاء قرية التلقيح بن ب ZNAتعاون مع مجموعة المستشفيات في أنتوربن تقوم المدينة ب

Borgerhout إذا لم  من مارس/آذار . يحصل جميع سكان أنتوربن والبلديات األربعة المجاورة على لقاح كورونا فيها وذلك ابتداء .

 فستحصل يومها على إعفاء.  ي منطقة االنبعاثات المنخفضةتكن سيارة مرخصة للدخول ف

   Stabroek، ستابروك Wommelgem، ووملغم Schotenخوتنش،   Antwerpenأنتوربنن من سكان سيحصل أكبر عدد ممك

ربعة  والبلديات األ . كما يستطيع السكان أنتوربنSpoor Oostعلى اللقاح في قرية الفحص المتواجدة في   Borsbeekوبورسبيك

 الذهاب إليها من أجل فحص كورونا. المجاورة 

http://www.mijngezondheid.be/
http://www.cozo.be/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
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 والدخول إليها كيفية الذهاب إلى القرية  

)بالقرب من   Borgerhoutفي   TestCovid ،Noordersingel 40قرب قرية الفحص    VacCovidتجد قرية الفحص  •

het Sportpaleis .) 

 الهوائية. لركن الدراجات موقف للسيارات ومساحة كافية  600تتوفر القرية على   •

سيارتك مرخص لها لدخول هذه المنطقة لكنك تدخل     لم تكن. إذا (LEZ)تتواجد قرية التلقيح في منطقة االنبعاثات المنخفضة  •

Spoor Oost   .هذا اإلعفاء فقط يوم ذهابك إلى قرية   يكونفلن تحصل على مخالفة حتى ولو ركنت سيارتك في مكان آخر

 الفحص والتلقيح.

 ك ستضطر هنا الدخول مشيا. رية الفحص فإن على خالف مع ق •

 الدخول إلى قرية التلقيح بسهولة.  نقاالسيا يستطيع األشخاص الذين يستعملون كر •

 

 خطوات  3دخول وخروج في  

 تدخل قرية التلقيح وتنتظر دورك في الطوابير الستة للدخول.  .1
ح. تحصل فيه على التطعيم. لكل حقنة رمز  بعد التحقق من هويتك وتذكرتك اإللكترونية تذهب إلى أحد أكشاك التلقي  .2

 دفعة. رقم ال و نوع اللقاح شريطي فريد مع 
.  Vaccinetرسل إلى شبكة اللقاح  بعد الحصول على اللقاح تذهب إلى غرفة االنتظار المجاورة. يتم تسجيل التطعيم وي   .3

 هاب إلى منزلك إذا شعرت بأنك على ما يرام. يمكنك الذ

 بة في الحركةالسكان الذين يواجهون صعو

للتلقيح في الحي الذي يسكنون فيه. سندلي  مؤقت وقع يحصل السكان الذين يواجهون صعوبة في الحركة على اللقاح في م •

 في وقت الحق بمعلومات إضافية في هذا الشأن. 

ا الشأن  البيت فسيحصل على اللقاح في بيته. سنوفر معلومات في وقت الحق في هذ  بالنسبة لمن ال يستطيع الخروج من  •

 أيضا. 

 الدعوة الشخصية 

والبلديات   بالنسبة لسكان أنتوربن الوقت والمكان الذي ستحصل فيه على اللقاح.  تستلم دعوة شخصية تتضمن معلومات إضافية حول 

 .  VacCovid األربعة المذكورة أعاله سيتم ذلك في قرية التلقيح

 طوعي ومجاني 

 من المواطنين. التلقيح طوعي )اختياري( ومجاني لكل مواطن. لمائة با 70 نتهدف الحكومة إلى تلقيح ما ال يقل ع

 مراحل  3

 مراحل:  يوجد لقاحات كافية للجميع حتى اآلن. لهذا ستتم حملة التطعيم على ال

 : مراكز رعاية المسنين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية 1المرحلة 

 المقيمين والعاملين في مراكز رعاية المسنين .1

 الجماعية األخرى والمتطوعين فيها الصحية عايةمراكز الر .2
 ألولية. مستشفيات والرعاية الصحية امقدمو الرعاية الصحية في ال .3
 المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. الطاقم غير الطبي في  .4

 يتم التطعيم في مراكز رعاية المسنين والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. 

 ن األساسية والعاملين في المهالمعرضين لمخاطر صحية كبيرة  شخاصسنة، األ 65ق أعمارهم : األشخاص الذين تفو 2المرحلة 

 سنة  65من تفوق أعمارهم   كل .1

 كبيرة.  سنة ويعانون من مشاكل صحية  65و  45تبلغ أعمارهم بين  ذيناألشخاص ال .2

 األشخاص الذين يمارسون مهنا أساسية مثل رجال المطافئ والشرطة.  .3

 كز للفرز والتلقيح.يتم التطعيم في مرا
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 : باقي المواطنين3المرحلة 

 أمراض مزمنة. نون من األشخاص اآلخرين الذين يعا .1
 باقي المواطنين البالغين. .2

 يتم التطعيم في مراكز للفرز والتلقيح، المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، الشركات، المدارس... 

 

 البحث عن متطوعين 

ير  طبية وغال خبرات النحتاج إلى أشخاص ذوي  بسالسة. ر عملية التطعيم في قرية التلقيح تبحث المدينة عن متطوعين لضمان سي 

 .  استمارة التسجيل . هل تريد المساهمة كمتطوع؟ راجع جميع المهام المتوفرة وسجل نفسك عبر  على حد سواء  طبيةال

 يد ح الكوفالمزيد من المعلومات حول لقا

 ستجد فيما يلي روابط تتضمن معلومات صحيحة وموثوق بها حول لقاح الكوفيد: 

   vaccinatie-19-covid-ccineren.be/campagnewww.laatjevaلماذا تقوم باللقاح:  •

   vaccins-werken-vaccineren/hoe-www.laatjevaccineren.be/overكيف يعمل اللقاح:  •

 . إللكتروني للحكومة الفلمنكيةقع االمو األسئلة الشائعة واألجوبة على  •

 الموقع اإللكتروني للحكومة الفيدرالية. األسئلة الشائعة واألجوبة على  •

 في اإلعالم.  األخبار حول اللقاح  مواقع التحقق من صحة •

 احات. حول اللق  معلومات صحيحةتوفر الوكالة األوروبية لألدوية  •

 . تروني للوكالة الفيدرالية لألدويةاإللك الموقعاألسئلة الشائعة واألجوبة على  •

   

 دوائر البلدية 

 .بإمكانك مراجعتها هناما هي األمور التي يسمح بها حاليا؟   . لبلدية لكنها ال توفر جميع الخدمات المعتادةب إلى دائرة ا بإمكانك الذها

 .  يد موعدتستطيع الذهاب إلى دوائر البلدية فقط بعد تحد

 

 للذهاب إلى دائرة البلدية.  عبر اإلنترنتتحدد موعدا  -
دائرة شؤون األجانب. سيقوم   صفحة على الالئحة رقمي أوال. تجد   نب فتحتاج دائما تقديم طلب بالنسبة لدائرة شؤون األجا -

 ن ذلك ضروريا. الموظفون بتحضير ملفك وبعدها يتصلون بك لتحديد موعد لتأتي إلى الدائرة إذا كا

 . كترونيا أرسلت بريدا إل  إذا اتصلت هاتفيا أو لن تحصل على موعد أسرع

فقط في حال كان طلبك مستعجال )مثال ضياع/سرقة وثائق هويتك والتي تحتاجها ألداء عملك(. تتصل  لكن تستطيع استثنائيا االتصال 

 طيك موعدا مبكرا عبر الهاتف. فقط في هذه الحاالت. أما بالنسبة للطلبات الغير مستعجلة فلن نع

 طلب موعدا جديدا في وقت الحق. ت الحالي وحي؟ تلغي موعدك تخضع للحجر الص هل تظهر عليك أعراض المرض أو

 س: هل الزلت أستطيع استعمال شباك االستعمال الذاتي؟ 

،   Borgerhout، بورغرهاوت Berchem، بيرخم Antwerpen نعم، تجد عمود استخراج الشهادات في دوائر البلدية بأنتوربنج: 

 . د موعدي تحدال تحتاج هنا إلى .  Wilrijkوويلرايك   Merksem، ميركسم Hoboken، هوبوكن Deurneدورن

مع احترام   بنفسك استخراج الشهادات. تقوم ب ورقمك السري  ة صالحة أو بطاقة إقامةبطاقة هوي  ذا كنت تحمليسمح لك بالدخول فقط إ

 التدابير االحترازية. 

،   (gezinssamenstelling)الحياة، تركيبة األسرةوثائق التالية: شهادة حصول على ال تطيع استعمال عمود استخراج الشهادات لل ست 

 شهادة الجنسية، شهادة حسن السيرة والسلوك، شهادة السكن )بدون خلفية تاريخية(، شهادة الميالد، عقد الزواج أو الطالق. 

تكميلية للكفاءة   ء اختبار السياقة العملي أو دوراتبعد إجرا  )المؤقتة( الخاصة بي ولم أستطع س: انتهت صالحية رخصة السياقة 

 مل؟ المهنية. ما الع

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0SO0SWKnhuAkhH-cX7k9MuJvRo_y1Brqaw8KRH19p6nOGQ/viewform
http://www.laatjevaccineren.be/campagne-covid-19-vaccinatie
http://www.laatjevaccineren.be/over-vaccineren/hoe-werken-vaccins
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-key-facts
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#C2
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/loket-vreemdelingenzaken/wie-moet-waar-zijn
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سبتمبر/أيلول   30إلى غاية   في بلجيكا سارية   2020مارس/أيار  15  ابتداء منتبقى الرخص السياقة التي تنتهي صالحياتها ج: 

 الوثائق التالية: طبق هذا األمر على ديدة. يحدث هذا التمديد تلقائيا. ين . ال تحتاج إلى طلب شهادة أو رخصة ج2021

 القيادة ادات أهلية هش •

 معدلة بعد حظر قيادة(  قيادةمؤقتة تقتصر على فئات معينة )مثال رخصة   قيادةأو رخصة   200  برمز القيادة  رخص •

 لطبي. سترداد األهلية من الجانب النفسي واوثائق المشاركة مع نتائج فحوصات ا •

 النقل الخفيف رخصة  •

على الموقع  م القيادة واالختبارات ي . ستجد جميع المعلومات المتعلقة بدورات تعلدة كما تم تمديد المواعيد النهائية الختبارات القيا

   اإللكتروني للحكومة الفلمنكية. 

الموقع اإللكتروني   تختلف توجيهات االتحاد األوروبي عن توجيهات بلجيكا في بعض النقاط. سوف تجد المزيد من المعلومات عبر

 . لنقلة الفيدرالية لوالموقع اإللكتروني لمكتب الحكوم للحكومة الفالمانكية 

 ؟ ةلدى دائرة التصاريح البيئيس: هل بإمكاني أن أحدد موعدا من أجل ملف طلب ترخيص بناء  

( أبوابها  den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpenفتحت دائرة التصاريح البيئية )نعم بإمكانك تحديد موعد.  ج: 

تم حاليا فقط استقبال المواعيد الضرورية في  ظهرا. سي   12صباحا إلى  9ن الساعة  وذلك كل يوم ثالثاء، خميس وجمعة م من جديد

ح البيئية ل المثال من أجل معاينة الوثائق التي ال تتوفر رقميا. الزال التواصل بدائرة التصاري إطار الدراسات الميدانية، على سبي 

 . هذه الصفحة متاحا عبر البريد اإللكتروني أو هاتفيا. تجد كل المعلومات على 

 . كيف يمكنني أن أقوم بذلك؟ ترخيص س: أريد معاينة ملف 

  رض بريدا إلكترونيا إلىمعاينة ملفات التصاريح رقميا. تبعث من أجل هذا الغج:  بإمكانك طيلة التدابير االحترازية حول كورونا 

omgevingsvergunning@antwerpen.be  :بعنوانe inzage bevraging aanpalenden ‘digital

[projectnummer]’  ( أو ]رقم المشروع[المجاورين  )معاينة رقمية استفسار من المالك‘digitale inzage beslissing 

[projectnummer]’  (. سنقوم بعدها بإرسال الملف لك عبر البريد اإللكتروني. ]رقم المشروع[)معاينة رقمية للقرار المتعلق ب 

 الزال بإمكاني معاينة ملف بيئي والتعقيب عليه؟  س: هل 

. سيتم تحديد  حقاال بشكل مؤقت، لكن سيتاح ذلك من جديد الملفات البيئيةب  شارات المتعلقةست واال  الميدانية الدراسات ج: تم تعليق 

 . هذه الصفحة اإللكترونية تجد المزيد من المعلومات على  مسرى متابعة كل ملف على حدة. 

 هذه الدراسة اآلن؟ بيئي جارية. كيف سيتم تنظيم  لترخيص تخص طلبي   دراسة ميدانية س: كان هناك 

دراسة   70قائمة ب  هنا. ستجد 2020ماي/أيار  5ج: تم تعليق الدراسات الميدانية الجارية بشكل مؤقت واستؤنفت من جديد منذ 

يتم تحديد مسرى متابعة كل ملف على حدة. يفضل أن تتصل في هذا الشأن بمكتب التصاريح البيئية.  ليقها في أنتروبن. ميدانية تم تع

 . هذه الصفحةتجد كل المعلومات على 

 المقاوالت( مفتوحا؟ س: هل الزال ‘مكتب الملكية الصناعية‘ )مكتب 

أو ابعث   88 66 338 03الرقم  أي مواعيد جديدة. إذا كانت لديك تساؤالت محددة فاتصل ب  مكتب الملكية الصناعيةحاليا ال ينظم ج:  

   bedrijvenloket@antwerpen.beسؤالك على البريد اإللكتروني 

تعويض تعطل األنشطة االقتصادية بسبب كورونا‘ من الحكومة  عريف بنفسك من أجل تقديم طلب ‘لت ل مفتاح رقميهل تحتاج إلى 

دائرة البلدية من أجل هذا   ؟ بإمكانك تحديد موعد معي سبب آخرالمخصص للشركات المتضررة بسبب كورونا أو أل  للفالمنكية

 الغرض. 

 ؟ اإلسكانلى مكتب إ زلت أستطيع الذهاب ل ال س: ه

  het EcoHuisإلى مكاتب اإلسكان في  اإليجار والتأجيربإمكانك الذهاب بأسئلتك التي تتعلق بالسكن، اإلصالح، ج: 

(Borgerhout ودائرة بلدية )Ekeren . عدا مسبقا وم تحدد . 

في حين  . الصفحة ه هذهذا الشأن على ب  المتعلقة تستطيع أيضا طرح سؤالك هاتفيا أو عبر البريد اإللكتروني. ستجد جميع المعلومات 

 . بشكل مؤقت مغلقة األخرى مكاتب اإلسكان تبقى 

 ؟ EcoHuisي الذهاب على ال بإمكانس: هل الز

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
mailto:omgevingsvergunning@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/rup-s-in-opmaak
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/openbaar-onderzoek-en-bekendmaking-beslissing
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
https://www.ondernemeninantwerpen.be/contact/bedrijvenloket
mailto:bedrijvenloket@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a1d59d5ca69bc18a152981b/code-digitale-sleutel
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/wonen/woonkantoren
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/wonen/woonkantoren
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د الطاقة والماء. تحدد موعدا عبر  لطرح أسئلتك حول فواتير موار EcoHuisج: بإمكانك تحديد موعد لمقابلة أحد المستشارين في 

 ثم تحصل بعدها على توضيح حول سير الجلسة.   الموقع اإللكتروني

 م الهاتفي  يما يخص مشارعيك الخضراء. تحدد موعدا مع مستشار في الطاقة الخضراء عبر الرقمساعدتك أيضا ف EcoHuisتود 

 . plantwerpen@antwerpen.beأو عبر البريد اإللكتروني  11 08 217 03

 . عن المساعدات االجتماعية هذه القائمة راجع 

)مراكز تخول لك استعمال الحاسوب بالمجان أو تحصل فيها على دروس في استعمال الحاسوب(   Webpuntenس: هل ستظل 

 مفتوحة؟ 

تم إلغاء جميع دروس  . Nova،Merksem   ،mucentr-Antwerpen.beمفتوحة باستثناء مكتب أطلس،  ntende Webpuج: 

 الكومبيوتر.

 

 )أقنعة الفم(  الكمامات

 ؟ )قناع الفم(أن أرتدي الكمامة علي يجب   متىس: 

المباني العمومية مثال   أن يحمل كمامة معه. وضع الكمامة إجباري في فما فوق سنة    12عمره  تجاوز من  يتعين على كل ج:  

في   ل جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي وتعليم البالغين. كذلك األمر ط وداخفي محي  ،والمواصالت العمومية المكتبات العمومية

مثال في األسواق   متر بين األشخاص 1,5المواصالت العمومية، المحالت التجارية والمساحات التي يستحيل فيها الحفاظ على 

 فايات. قول إعادة تدوير الن وح

 : األخرى األساسيةبير دالت ضرورة االلتزام باارتداء الكمامة ال يعوض 

 الزم البيت إذا كنت مريضا.  .1

 اغسل يديك باستمرار  .2
 متر بينك وبين اآلخرين.  1,5حافظ على مسافة   .3

 كتروني. ردشة أو البريد اإللاتفيا، عبر خدمة الدبهم ه اتصل  بدال من ذلكتفادى قدر اإلمكان التجمع مع اآلخرين،  .4

 قماش؟ ال المصنوعة منس: كيف أرتدي الكمامة 

يجب أن  شرط ان يتم وضعها بالشكل الصحيح.  فيروس كورونايساعد ارتداء الكمامة المصنوعة من القماش على الحد من انتشار : ج

  على الموقعسلها أو االحتفاظ بها. تجد تكون حريصا في استعمالها سواء تعلق األمر بوضعها أو إزالتها أو ارتدائها أو غ

nawww.antwerpen.be/coro  معلومات حول هذا الموضوع.    

 

 ؟ (طبية) إلى مساعدة الحاجةتقديم المساعدة أو 

 ي الوصول إلى طبيبي في أيام نهاية األسبوع أو األعياد؟ يمكنن س: كيف 

. ستجد المزيد  هاتفيالقة. اتصل أوال بخط فرز الحاالت غعمل مراكز المناوبة لألطباء وراء أبواب مت وباء كورونا تشار  ن اج: بسبب 

 هذا الصفحة اإللكترونية. هذا الموضوع عبر  عنمن المعلومات 

 أريد أن أتحدث مع أحد.  لى المتجر أو الصيدلية،إيع الذهاب  س: لدي طلب مساعدة، مثال ال أستط

ساعدتك. بإمكانك االتصال بمكتب  . سيقوم الموظفون بالبحث عن متطوع يمكنه مAntwerpen Helptج: اطرح سؤالك عبر 

Antwerpen Helt  التالية: عبر إحدى الطرق الثالثة 

 التالية  االستمارةتمأل  •

 antwerpenhelpt@antwerpen.beتبعث رسالة إلكترونية إلى  •

 بعد الظهر في أيام العمل(.  4لى  صباحا إ 9ة ) من الساع 10 670 0800تتصل بالرقم  •

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/nieuws/een-persoonlijke-afspraak-bij-het-ecohuis-is-terug-mogelijk
mailto:plantwerpen@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adressen-en-openingsuren/webpunten
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ec5106a03383909e36bb08d/mondmaskers-en-filters-zo-gebruik-je-ze
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e75e700cfff6919942e3a2f/zo-bereikt-u-een-dokter-tijdens-het-weekend
http://www.oud.ocmw.antwerpen.be/rvt/intinschrijvingen/Hulpvraag.aspx
mailto:antwerpenhelpt@antwerpen.be
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 Antwerpen Helptس: أريد أن أتطوع للمساعدة ضمن 

 كيف يمكنك مساعدة اآلخرين.  هناج: اكتشف 

 ، كيف أفعل ذلك؟ متهاموقف لسياركألطباء والممرضين ليستعملها ا  أخصصه خل مرأب وأريد أن ارة أو مدمرآب سيس: لدي 

توضح بها أنه بإمكان   بطاقة /تحصل على الصقة اية(.  مقدمي الرعسيارات )موقف ل Zorgparkingج: سجل نفسك عبر صفحة 

صباحا    8ما بين الساعة   بك أو مدخل مرأبكمرأ أماممقدمي الرعاية )األطباء، الممرضين ومقدمي رعاية آخرين( ركن سيارتهم 

زجاجة   خلفبطاقة   رعايةمقدمو ال  من جانبهم سيضع لمساعدة المواطنين.  أثناء تدخلهمالوقت  معليه ستوفر ريقة  طبهذه ال  ليال.  12و

 . إزالة سيارتهملزم سيارتهم عليها رقم هاتفهم حتى تتصل بهم إذا 

 المساعدات االجتماعية التي تقدمها البلدية حاليا؟  قائمةس: أين يمكنني أن أجد 

 .   www.antwerpen.be/socialhulpcoronaع ذا الموقدمها البلدية على هالمساعدات التي تق قائمةتجد  ج: 

سداد  ل وتوجيه دعم   منحة زيت التدفئة، بطاقة عداد الكهرباء والغاز،  تعبئةكيفية تتضمن الصفحة معلومات عن المراكز االجتماعية، 

 يت الطفل، ... االجتماعية، مراكز ب  الديون، المطاعم

 التطوعية؟  اصةاقين أو األشخاص ذوي االحتياجات الخس: ماذا عن خدمة توصيل األشخاص المع

ة  فالنظافة ومسا  عدنفس السائقين/األشخاص ومع االلتزام بقواب  األمريتعلق أن  يفضل ج: يمكن االستمرار في تقديم هذه الخدمة، لكن 

 رة. متر من اآلخرين وبالتالي سيختلف عدد الركاب حسب نوعية السيا 1,5لى بعد يجب الجلوس ع .األمان

بحاجة لمساعدة  إذا كنت  لتحدث بشكل مستعجل مع )أحد( المشرفين هل الزال بإمكاني اللجوء إلى مراكز الرعاية االجتماعية ل س: 

 ؟مالية أو أي مساعدة اجتماعية أخرى

أو اتصل   استمارة المساعدة . اطرح سؤالك عبر تحديد موعد فقط بعد  تقدم خدماتهاحاليا أن   مراكز الرعاية االجتماعيةتحاول ج: 

 بيرخم.   Berchemتستطيع أن تحدد موعدا في جميع مراكز الرعاية االجتماعية باستثناء مركز . ةوني كترإل رسالة هاتفيا أو ابعث 

 ؟ Berchemزبون لدى مركز الرعاية االجتماعية في هل أنت 

 زورنبرغ.  Zurenborgتماعية ستحصل على موعد للذهاب إلى مركز الرعاية االج

 المساعدات االجتماعية. عن  هذه القائمة راجع 

 مساعدات غذائية؟  مركز الرعاية االجتماعية وأحتاج إلى لدىأنا زبون س: 

 ا ويخبرك/تخبرك أين يمكنك استالم المساعدات. ج: اتصل بمشرف)ت(ك االجتماعي)ة(. سيحدد/ستحدد لك موعد

 عن المساعدات االجتماعية.  قائمة ال هذهراجع 

 ؟  عداد الكهرباء والغاز تعبئة بطاقة ميزانية أستطيع س: أين 

 للذهاب إلى أحد مراكز الرعاية االجتماعية. تتصل بمشرف)ت(ك االجتماعي)ة(.   وعدام تحدد من أجل هذا األمر ج: 

 ساعة.   24ساعة على   24الخمسة بدون تحديد موعد فهي مفتوحة يوميا  الخارجية محطات التعبئة بإمكانك أيضا الذهاب إلى أحد 

)زويندرخت(   Zwijndrechtاقتهم لدى بلدية فيمكنهم تعبئة بط  Linkeroeverمركز الرعاية االجتماعية في لنكروفر  لزبائنبالنسبة 

htBinnenplein 1, 2070 Zwijndrec د موعدلتحدي  604 99 0800على الرقم المجاني   خالل ساعات العملأوال  . اتصل . 

 عن المساعدات االجتماعية.  هذه القائمة راجع 

 يل؟ شردين بالنهار وفي اللتالمخصص للم   اإليواء التي ستوفر مراكزالس: ما هي 

نوفمبر/تشرين الثاني. بإمكان  15بدأ خدمة اإليواء الشتوي يوم  شخاص بال مأوى والمتشردين. ت تقوم البلدية بتوفير خدمة إيواء األج: 

المتشردين الذين يتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي أو يحتاجون إلى رعاية طبية البقاء في مركز إيواء خاص يوفر رعاية  

 شخاص. تناسب حاجة هؤالء األ

قائمة بمراكز اإليواء    على هذه الصفحةيد اإللكتروني. تجد يمكن التواصل مع مركز التنسيق التابع للبلدية هاتفيا أو عبر البر

 ا هذه المراكز. والخدمات التي توفره

https://www.antwerpen.be/info/5f294dbed2c326511242c907/anderen-helpen-via-antwerpen-helpt-wat-kan-je-doen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/zorgparking
http://www.antwerpen.be/socialhulpcorona
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-coronavirus-enkel-nog-3-sociale-centra-open-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/socialecentra/formulieren/hulpformulier
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/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_vert_Kasbeheer_DEF.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_vert_Kasbeheer_DEF.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_vert_Kasbeheer_DEF.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_linkeroever.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/daklozenopvang-locaties-en-dienstverlening
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 س: هل الزال بإمكاني طلب عنوان مرجعي لدى البلدية؟ 

. هل تريد أن تطلب عنوانا  الرسمية  والوثائقمن الحكومة راتب تعويضي  تستلم رسمي حتى  من المهم أن يكون لديك عنوانعم. ج: ن 

 .  adressen@antwerpen.beمرجعيا؟ راسلنا على البريد اإللكتروني 

 ( في بيتي؟ Dienstencheques نظيف )مثال عن طريق خدمة ‘شيكات الخدمات‘س: هل الزال بإمكاني السماح لعامل)ة( الت 

 ج: نعم، بشرط أن يتم االلتزام بتعليمات مسافة األمان. 

 ؟ (OCMWس: هل الزال بإمكاني الذهاب إلى مطاعم الحي )المطاعم التابعة لل  

سيحرص المطعم على تعليب طلبك  الوجبات.   المست الالمطاعم والمقاهي مغلقة بما فيها مطاعم الحي. بإمكانك الذهاب  تبقى :ج

   .behttp://metsense.. راجع اإلرشادات وساعات العمل المعتمدة على الموقع  بنفسك  برطمانا أو علبار ض تحفال بالشكل السليم 

 س: كيف يمكنني حماية نفسي وأقربائي من فيروس كورونا؟ 

وفي حال المرض االتصال    بشكل منتظم ، غسل اليدين ك وبين اآلخرينالحفاظ على مسافة كافية بين  يت قدر اإلمكان،في الب   بالبقاءج: 

اة يومي،  بيل المثال اتخاذ نمط حي أزمة كورونا سويا، على سفترة نصائح أخرى قد تساعد على تخطي  عدة بالطبيب. لكن هناك 

  . موقعه اإللكترونيفاء. قام الصليب األحمر بتلخيص النصائح المهمة وتوضيحها على عالضاالسترخاء بانتظام والعناية باألشخاص 

ستبقى خطوط   كما لبلدية أنتوربن. هذه الصفحة اإللكترونيةاعدة؟ راجع  تعاني من نوبة توتر أو خوف أو قلق وتحتاج إلى مسهل 

حول هذا   جد فيما يلي مواقع مهمة سري، إلخ(. ست )االنتحار، عنف أ  يواجهون خطرا ماأمام األشخاص الذين  ز االتصال مفتوحةمراك

 : الموضوع 

• problemen-psychische-bij-zoeken-www.vlaanderen.be/hulp 

• eren.begezondvlaandwww.geestelijk 

 إلى معلومات محددة يمكنك مراجعة المواقع التالية:  كنت بحاجة إذا 

• onthaal.be-www.tele 

• .bewww.awel 

• www.1712.be )للعنف األسري( 

• www.caw.be 

• www.jac.be 

• www.zelfmoord1813.be 

• www.nupraatikerover.be 

• www.checkjezelf.be 

 10 00 078/15بوي رخط التوجيه الت  •

 جتماعية. عن المساعدات اال هذه القائمة راجع 

 والمرايل؟ مثل الكمامات، القفازات   (PMB’s)افية  واقية إض   معداترعاية أن أحصل على مهني للكمقدم  أستطيع س: هل 

تي يتم توزيعها بين مقدمي الرعاية  ال PMB’sج: توفر وزارة الصحة الفيدرالية مخزونا استراتيجيا من معدات الوقاية الشخصية 

تقوم المدينة   ن والقابالت.الممرضي  باء األخصائيين، أطباء األسنان، مقدمي رعاية التمريض في البيت،األولية: أطباء األسرة، األط

 . الموقع اإللكترونيوزارة الصحة. ستجد المزيد من المعلومات على هذا  تحددها اللوائح التي بتوزيعها حسب 

 (؟ 1Gezin 1 plan)عائلة واحدة برنامج واحد    والقاصرينعانة بخدمة دعم األسرة ستإمكاني االهل الزال بس: 

(  برنامج واحد )أسرة واحدة  Gezin, 1 Plan 1حاليا الزال المشرفون على األسر ومقدمو خدمة المساعدة األولية للدعم النفسي ج:  

واألسر الذين هم تحت    والقاصرينو مكالمة مصورة مع األطفال يستطيعون التواصل هاتفيا أو عن طريق البريد اإللكتروني أ 

 لتسجيل أسر جديدة تحتاج إلى مساعدة.  ضرورةكذلك األمر إذا كانت هناك إشرافهم. 

أن يلتزم الجميع بتدابير النظافة   اصل شخصي شرطي أن يكون توأزمة؟ يمكن حينها وبشكل استثنائ ب األسرة  تمر هل •

 ومسافة األمان. 

)أسرة واحدة   Gezin 1 Plan 1منظمة   التواصل معمساعدة وال تدري لمن تلجأ؟ يمكنك  تحتاج  عن أسرةسمعت هل  •

 برنامج واحد( للتوجيه والنصيحة. 

mailto:adressen@antwerpen.be
http://metsense.be./
http://metsense.be./
http://metsense.be./
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-de-bevolking/
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e84aeba90e498690756d6e6/stress-angst-of-spanning-vind-de-juiste-hulp
http://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://www.1712.be/
http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
http://www.zelfmoord1813.be/
http://www.nupraatikerover.be/
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg
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مكاتب   لتجد www.antwerpen.be راجع الموقع التصال للحي.االتصال هاتفيا أو عبر البريد اإللكتروني بمركز ا بإمكانك

   1g1p@antwerpen.be؟ أرسل رسالة إلكترونية إلى  عن أمور عامةاالتصال. هل لديك سؤال 

 ؟ مسنينرعاية الأو دور  المسنينفي شقق رعاية  أشخاص س: هل بإمكاني زيارة 

  االلتزاممع  Zorgbedrijf Antwerpen التابعة لشركة ة صحيةشقق السكنية بمساعدشقق رعاية المسنين/   بإمكانك زيارةج: 

 المزيد من المعلومات.  هناحضوره. راجع تسجيل  . يجب على كل زائر الجهات الحكومية العليابتعليمات 

لدار   تدلي باسمك شرط أن يكون دائما نفس الشخص.   المسنين دار رعاية   في  يختلط به بشكل مقرب لكل مقيميسمح لزائر واحد فقط 

 للمزيد من المعلومات.  هناط د. اضغ الوحي  إذا كنت هذا الشخص المقرب  رعاية المسنين

 توحة؟ س: هل مراكز الرعاية االجتماعية مف

 ج: نعم، لكن: 

 . ة العناية باألقدامال تفتح الكافتيريا، الحالق وخدم  •

 ها إلى بيتك.يتوجب حجز الوجبات والذهاب الستالمها أو طلب توصيل •

 . األنشطة لن تنظم  •

 صالون الغسيل بعد تحديد موعد.   تذهب إلى •

 . عية بأنتوربن()شركة الرعاية االجتما  Zorgbedrijf Antwerpen موقعراجع المزيد من المعلومات على 

 

 المواصالت والتنقالت 

 ؟ في النهار س: هل يسمح بالتنقل

 حظر على التنقالت الغير أساسية لكن حاول أن تقلل منها قدر اإلمكان.ال يفرض أي  نعم، يسمح بالتنقل. ج: 

حتى  العدد األطفال مل هذا ، ال يش أشخاص 4فال يجب أن يتعدى عددهم في مكان عام أسرتك   ينتمون إلى إذا كنت ستقابل أشخاصا ال

 بمسافة األمان.  دائمامع االلتزام ، عاما 12 سن

 س: هل يسمح بالتنقالت في الليل؟ 

نقالت المهنية  قل من وإلى العمل، الت إذا تعلق األمر بالتن  إال  صباحا 5ليال إلى الساعة   12ج: ال، يفرض حظر تجول ليلي من الساعة 

 أجيلها )مثال ألسباب طبية(. أو التنقالت المهمة التي ال يمكن ت 

 السفر إلى الخارج؟ بإمكانك س: هل 

 ج:  

 ار. مارس/آذ 1ظور إلى غاية  مح ياحة واالستجمام من أجل الس بذهاب وإيا  السفر •

 

 سمح فقط بالسفر ألسباب ضرورية: ي  •
o ر حضانة مشتركة إطا ن أجل زفاف أو جنازة أو في سة أو طبية، ممثال للعمل، ألسباب درا 
o  يجب أن توقع على التزام 
o   يجب أن تمأل استمارةPassagier Lokalisatie Formulier  )استمارة تحديد مكان المسافر( 

o  حجر الصحي. تلتزم بالتدابير حول الفحوصات اإلجبارية وال 
 

ا الحجر الصحي لمدة  يلزموأمريكا الالتينية فيجب أن فريقيا أو  جنوب إ تحدة أو بالنسبة للمسافرين القادمين من المملكة الم •

 بع. ص في اليوم األول والسايوم عند وصولهم وإجراء الفح  10

 

تكون نتيجة  هم ود مغادرتهم بلدعن دالء بنتيجة فحص سلبية فيتوجب عليهم اإلبالنسبة لألشخاص الذين ال يقيمون في بلجيكا  •

 إلى بلجيكا. كما يتوجب عليهم االلتزام بالحجر الصحي.  دخولهم هم سلبية عند فحص
 

 

http://www.antwerpen.be/
mailto:1g1p@antwerpen.be
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/zorgbedrijf-antwerpen-organiseert-zich-tijdelijk-op-maximale-thuiszorg#sf
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/zorgbedrijf-antwerpen-organiseert-zich-tijdelijk-op-maximale-thuiszorg#wzc
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/corona-update-nieuwe-veiligheidsrichtlijnen#dc
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/corona-update-nieuwe-veiligheidsrichtlijnen#dc
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   ونا. حول فيروس كور مة الفيدرالية الموقع اإللكتروني للحكوعلى  تجد المزيد من المعلومات •

 كنت أسوق الدراجة؟ س: هل يتوجب علي وضع الكمامة )قناع الفم( إذا 

. إذ تبين حسب وصايا المنظمة العالمية للصحة أن  مجهدةج: يعتمد ذلك على المكان الذي تتواجد به وما إذا كنت تمارس تمارين بدنية 

مكان والزمان لهما أهمية: هل  ع تغطية الفم واألنف قد يشكل خطرا على صحة اإلنسان. إلى جانب ذلك فالممارسة رياضة مجهدة م

حمة يجب عليك حينها  في منطقة مزد الخباز عدوى لغيرهم؟ الخالصة: هل تذهب بالدراجة إلى بل في طريقك أشخاصا قد يمرروا التقا

رياضة مجهدة في طريق ال تعج بالمارة في هذه الحالة لست مضطرا إلى    وضع الكمامة. هل تذهب بدراجة سباق بمفردك لممارسة

ها دراجون بكثرة أو ذهبت ضمن مجموعة دراجين  طريقك منطقة سكنية مزدحمة يمر من ع الكمامة. هل رغم ذلك صادفت في  وض

 لة يصبح وضع الكمامة إجباري. في هذه الحا ؟دريبللت 

 نك ملزم بحمل واحدة في جيبك.احمل معك دائما الكمامة بشكل احتياطي أل

 س: هل فتحت الحدائق العمومية والمقابر؟ 

احترم دائما التعليمات األساسية المتعلقة بارتداء   بشكل منتظم أمر ضروري.  لهواء الطلق اى إل ج: نعم، فتحت من جديد. الخروج 

 العدد المحدد لألشخاص الذين ستقابلهم.والكمامة 

 مع االلتزام الدائم بمسافة األمان.  أشخاص  4م كفال يجب أن يتعدى عدد أسرتك  مون إلى إذا كنت ستقابل أشخاصا ال ينت 

 . الحديقة حتى تضمن االلتزام بمسافة األمان للذهاب إلى  تا هادئاتختار وقيستحسن أن 

 العمومية؟  وسائل النقل س: هل الزال بإمكاني استعمال 

وبين باقي المسافرين وفق   ية. إذا ركبت المواصالت حافظ على مسافة كافية بينكج: نعم، الزال بإمكانك استعمال وسائل النقل العموم

لفم واألنف،  الوشاح أو باندانا )منديل كبير(، لتغطية اول بها. ارتداء كمامة أو أي وسيلة واقية بديلة مثل قواعد مسافة األمان المعم

أعمارهم  ذين تفوق حطة أو الرصيف أو الموقف وذلك لكل الركاب العند استعمال وسائل النقل العمومية حالما تدخل الم يإلزامأمر 

 . فقرة الكمامات  ضمن  على هذه الصفحةأن في هذا الشستجد المزيد من المعلومات  سنة.   12

 لتفادي االزدحام من المستحسن أن: 

 من البيت )هذا إجباري مادام ذلك ممكنا( تعمل •

، سكوتر الركل )الستيب(، الدراجة الهوائية، السيارة،  واصالتك الخاصة )مشياتتنقل قدر اإلمكان بم ،إذا استدعى األمر ذلك •

 قية في استعمال وسائل النقل العمومية لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. ...( لتعطي بذلك األسب 

 ة الذروة. تفادى ساع •

 ؟ NMBSوشركة   DeLijnس: هل هناك ترتيبات خاصة بشركة 

 ج:  

 من الركاب أن يركبوا من الباب الخلفي وأال يدفعوا ثمن التذاكر نقدا.  De Lijnتطلب شركة   •

  NMBSوشركة  De Lijnسائل النقل العمومية. لذلك راجع دائما الموقع اإللكتروني لشركة قد يتم تعديل جدول مواعيد و •

 )شركة الخطوط الحديدية البلجيكية( قبل أن تغادر البيت. 

 س: هل تتنقل العبارات بين الضفة الشرقية والغربية؟ 

ستجد  )الحجر العائم(.   Steenpontonالتي تتنقل بين الضفة الغربية وموقف  Sint-Annaرحالت عبارات شركة تم استئناف ج:   

 عن التدابير االحترازية المعتمدة. معلومات  الموقع اإللكترونيى عل

 لضفتين؟ س: هل تتنقل الحافلة المائية بين ا 

باستثناء أوقات معينة من األسبوع حيث تم تخصيصها  ، ها المعتادوفق جدولجميع متاحا أمام ال  الحافلة المائية أصبح استعمال ج: 

. راجع المزيد من المعلومات  اإللكتروني  بالبطاقة البنكية على متن الحافلة أو عبر الموقع تدفع ثمن تذكرتكاء. لحركة العمل في المين 

 . De Waterbusالموقع اإللكتروني للحافلة المائية على 

 والسيارات؟ )الستيب(  جات وسكوتر الركل  ادمات األخرى لتقاسم الدر والخ Veloس: هل باإلمكان استعمال خدمة 

 يمكن استعمالها بدون قيود. ج: نعم، 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/
https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus
http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta
https://www.dewaterbus.be/nl
https://www.dewaterbus.be/nl/nieuws/coronavirus
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 ؟ س: هل بإمكاني طلب رخصة لركن السيارة الخاصة بسكان الحي من شباك البلدية

   .loket-E عبر  أو تغييرها أو توقيفها ركن السيارات الخاصة بسكان الحي  ةج:  بإمكانك تقديم طلب رخص 

 Denستطيع فقط الذهاب إلى دائرة البلدية المؤقتة في  هل تفضل الذهاب شخصيا إلى دائرة البلدية لطلب الرخصة؟ في هذه الحالة ت 

Bell . من أجل هذا األمر موعدا هنا تحدد  . 

 س: هل بإمكاني إلغاء طلب حظر ركن السيارات بالمجان؟ 

رسالة إلكترونية إلى   عبروذلك  ى األقل من تاريخ بدء حظر ركن السيارات أيام عل 3يجب أن يتم اإللغاء قبل ج: 

jke.verkeerssignalisatie@antwerpen.betijdeli  إذا قمت بإلغاء الملف  أما تعويض التكلفة المتغيرة للملف.  حينها . سيتم

 تأخر فلن تحصل على التعويض. في وقت م

 س: هل بإمكاني أخذ سيارة أجرة؟ 

عدد   ن متر على األقل. قد يختلف إذ 1,5الزبائن، لكن يشترط أن تكون المسافة بين الركاب ي سمح لسائقي سيارات األجرة بنقل ج: 

أن تستقل سيارة أجرة   أو قوقعة اجتماعية . يمكن ألسرة واحدة أمر إجباري  الكمامة )قناع الفم(  ارتداءالركاب حسب نوعية السيارة. 

 واحدة دون االلتزام بمسافة األمان.  

 طلب شيكات سيارة األجرة؟  س: هل الزال بإمكاني 

سنة ويعانون من صعوبة في التنقل أو يعانون من إعاقة ويستوفون    65: الزال )مؤقتا( بإمكان األشخاص الذين تفوق أعمارهم ج

ستفادة من خدمة التوصيل بسيارة أجرة بثمن منخفض جدا. تقدم الطلبات عن طريق  طلب شيكات سيارة األجرة لال  الشروط التالية 

أو عبر رسالة إلكترونية إلى   333 11 22 03الهاتف على الرقم  أو عبر التالية  إللكترونيةاالستمارة ا

s@antwerpen.beSD_welzijn_taxicheque  ستجد المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني .

ewww.antwerpen.b  . 

 عن المساعدات االجتماعية.  هذه القائمة راجع 

 ؟ Carpoolen)كاربولينغ(   س: هل بإمكاني تقاسم السيارة

عدد الركاب حسب نوعية السيارة. يفضل هنا ارتداء كمامة )قناع   نمتر بين الركاب. قد يختلف إذ  1,5ج: نعم، شرط االلتزام بمسافة  

األسرة. ي نصح بتهوية السيارة وتنظيفها بانتظام. بصفة عامة يجب تفادي التنقالت غير  الفم(. ال تنطبق هذه القوانين على أفراد 

 اإلمكان. قدر  الضرورية 

 

 ة المدني الشؤون

 

 ؟ عقد قراني   مراسيمهل يمكن أن أكمل س: 

 نعم، لكن  ج: 

 ال أكثر شخص   15يسمح بحضور  •

 شخص  15سيم إضافة إلى ال  ومنسق المرا   سنة  12تبلغ أعمارهم حتى  ذينطفال الأل بحضور ا يسمح •

 متر بين الحضور وارتد الكمامة  1,5التزم بمسافة  •

 بعد ال يسمح بتنظيم حفلة فيما •

 ع قبل أو بعد مراسيم عقد القران ال يسمح بالتجمع في الشار •

 س: هل بإمكاني إتمام مراسيم حفلة الزفاف؟ 

 طاعم والحفالت. مما يعني أنه ال يمكن تنظيم حفالت الزفاف. حفالت االستقبال ممنوعة إذا كانت تنظم من قبل خدمات تموين الم ج:  

 وفاة؟  ب  اإلدالءس: هل الزلت أستطيع 

 .  ت مجهز الجنازايمكنك القيام بذلك إلكترونيا عن طريق ج: 

 س: هل يسمح بتنظيم مراسيم تشييع الجنازات؟ 

https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
mailto:tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/dcc620ea-bafe-42e2-a27d-2b3ac73c1714/Aanvraagformulier_recht_op_taxicheques.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/dcc620ea-bafe-42e2-a27d-2b3ac73c1714/Aanvraagformulier_recht_op_taxicheques.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/dcc620ea-bafe-42e2-a27d-2b3ac73c1714/Aanvraagformulier_recht_op_taxicheques.pdf
mailto:SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
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 نعم، لكن ج: 

 فقط.  شخص   15بحضور  •

 شخص.  15سنة ومنسق المراسيم إضافة إلى ال    12تى ألطفال الذين تبلغ أعمارهم حبحضور ايسمح  •

 متر بين الحضور وارتد الكمامة  1,5التزم بمسافة  •

 فيما بعد.  وجبة عزاء‘ يسمح بتنظيم استقبال أو ‘ال  •

 ال يسمح بالتجمع في الشارع قبل أو بعد مراسيم تشييع الجنازة  •

 

 س: هل بإمكاني تقديم طلب الحصول على الجنسية؟ 

 تؤجل طلبك. دائرة البلدية. لست إذا مضطرا أن تسوية الطلب عبر الموقع اإللكتروني وال تحتاج إلى الذهاب إلى  يعتستط نعم،ج: 

 

 

 

 جمع النفايات والنفايات المنزلية 
 

 ؟ سيقوم عمال النظافة بأخذ النفاياتس: هل 

حا، هذا يعني أنه سيتم تجميعها بشكل مبكر ساعة قبل  صبا  6الساعة   ابتداء من مواعيد تجميع النفايات المنزلية قائمة الزالت ج: نعم، 

 تنتهيتريد البلدية بهذه الطريقة أن  صباحا كحد أقصى.  6لبيت قبيل الساعة  الموعد االعتيادي. ضع كيس/حاوية النفايات خارج ا

 أكثر.ومتباعد وزع  العمل بشكل م  يتمكن عمال تجميع النفاياتوأن قبل ساعة االزدحام  من عملها سيارات تجميع النفايات 

 س: هل سيتم تجميع النفايات الكبيرة؟ 

على  الكبيرة لدى حقل إعادة تدوير النفايات أو ليأتي عمال النظافة ألخذها عند بيتك. تجد بإمكانك تحديد موعد لتسليم نفاياتك ج: نعم، 

 . رهذا األم حولالمزيد من المعلومات   الصفحة اإللكترونيةهذه 

نظافة ألخذ النفايات بالبطاقة البنكية. إذا لم تستطع ذلك ستستلم الفاتورة عن طريق البريد. لن يتم  تستطيع الدفع عندما يأتي عمال ال

 استثنائيا احتساب أي رسوم إدارية إضافية. 
 ر النفايات مفتوحة؟ س: هل ستبقى حقول إعادة تدوي 

كمامة )قناع الفم( إذا ذهبت إلى حقل إعادة تدوير   يجب أن ترتدي ، . أانتبهأبوابها من جديدحقول إعادة تدوير النفايات جميع   فتحتج:  

   . هناإال بعد تحديد موعد. لتحديد الموعد راجع المعلومات  إليهال يمكنك الذهاب النفايات و

 الخاصة بي؟  فرز النفاياتبطاقة  تعبئةف يمكنني س: كي

 .  sorteerpasopladen.antwerpen.beالموقع  عبر بطاقتكتعبئة يستحسن ج: 

 .  موعدا لهذا الغرضنا هتحدد . Den Bellية المؤقتة في  أن تذهب إلى دائرة البلد فتستطيع  ذلكتعذر عليك إذا 

ر.  سينخفض رصيدك إلى تحت الصفو  في الحاويات PMDالنفايات المنزلية وال   إيداعأن تستمر في إذا لم تقم بتعبئة بطاقتك فيمكنك 

 النقص في رصيدك.  الستدراكلغ إضافي  مب  دفع فيما بعدستضطر 

تعطلت البطاقة. ما  بطاقة فرز النفايات أو أو  A-kaartبطاقتي  ضاعت أو بطاقة فرز النفايات،   A-kaartأريد طلب بطاقة س: 

 العمل؟ 

أو بطاقة فرز النفايات جديدة على العنوان   A-kaartج: ابعث رسالة إلكترونية لطلب بطاقة 

sorteerstraatjes@antwerpen.be  333 11 22 03على الرقم  أو اتصل بمركز استعالمات البلدية . 

 ذكر المعلومات التالية عنك لنتمكن من تسوية بطاقة فرز نفايات جديدة: ا

 خصي واللقب االسم الش  •

 العنوان •

 السجل المدني  ك في رقم •

 رقم الهاتف  •

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/detail/heropening-recyclageparken-op-afspraak
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
mailto:sorteerstraatjes@antwerpen.be
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 يد اإللكترونيعنوان البر •

 : رقم A-kaartإذا كنت تملك بطاقة  •

تتضمن بيانات بطاقتك لفرز النفايات   ستلم رسالة على بريدك اإللكترونيست  A-kaartعندما تجهز بطاقة فرز النفايات أو بطاقة 

 )الرقم، طرق الدفع(. 

 أيام في صندوق بريدك.  ة بعد بضع A-kaartسوف تستلم بطاقة فرز النفايات أو بطاقة 

.  Den Bellة البلدية المؤقتة  أو بطاقة فرز النفايات؟ بإمكانك حاليا فقط الذهاب إلى دائر A-kaartتفضل أن تأتي بنفسك لطلب بطاقة  

 تحدد هنا موعدا لهذا الغرض. 

 ؟  المعدات لى متطوع في الحي الحصول ع وني ك أستطيع  هل س: 

 لنفايات، ...(.  حي الحصول من جديد على المعدات )أكياس نفايات حمراء، ملقط اج: بإمكان المتطوعين في ال

 وبعد تحديد موعد:  Permekeفي يوم الثالثاء تحصل عليها فقط 

 بعد الظهر( 4صباحا والساعة  9)ما بين الساعة  95 39 338 03هاتفيا  •

   straatvrijwilligers@antwerpen.beأو عبر البريد اإللكتروني  •

 

 

 والمقاوالت   ة المطاعم، المحالت والمتاجر األخرىخدم

 ؟ أين أستطيع الحصول على المساعدةعمال حرة ولدي استفسارات. األ في  س: أنا مستثمر

. يتم emeninantwerpen.be/coronaondernركات في أنتوربن على الموقع ج: تجد معلومات مفصلة وروابط مفيدة للش

 تجديد هذه المعلومات بشكل مستمر. 

 . إللكترونية هذه الصفحة امفيدة على أن يجدوا معلومات مفصلة وروابط   مشغلي المطاعم والمقاهي بإمكان 

 اإللكترونية. هذه الصفحة أن يجدوا معلومات إضافية على  الثقافيوالمقاولين في المجال  المهنيين الفنانين بإمكان 

 ؟ من جديد  فتحتالتي    التجارية س: ما هي المحالت

 نعم لكن:  ج:

   باستثناء:. ل التجاري أو السوق بمفردكتذهب إلى المحيستحسن أن  •
o القاصرين ك معك أطفال اصطحبت . 
o  .إذا كنت تواجه صعوبة في التنقل 

 دقيقة في المحل التجاري أو السوق.  30ال تبقى ألكثر من  •

 . متر 1,5مسافة األمان ب  دائما تلتزم •

 . هذه المعقمات فاستعمل .لزبائنها األيادي  يتوجب على المحالت أن توفر معقمات •

 سنة فما فوق أن يرتدي كمامة في المحالت والمراكز التجارية واألسواق.  12عمره   يفوق يتوجب على كل من  •

 مساء.  8الساعة   بعدأو مطاعم استالم الوجبات( ال يسمح بشراء المشروبات الكحولية )على سبيل المثال محطات البنزين  •

 ؟ تبقى مغلقةس: ما هي المؤسسات التي 

 : حالت التجارية الغير أساسية المجميع تغلق  ج: 

 مقاهي والمطاعم  ال •

 باستثناء حمامات السباحة: الفضاءات المغلقة  •
o  أمام   ديسمبر/كانون األول 4فتحت حمامات السباحة في مدينة أنتوربن أبوابها من جديد وذلك منذ يوم الجمعة

 نة.  س 12تبلغ أعمارهم حتى  يالنوادي والمدارس لألطفال الت  الجميع وكذلك أمام

o  على الموقعzwembaden.antwerpen.be   

مغلقة إلى غاية يوم الخميس   وقاعات السينما(  واللقاءاتدور الثقافة )قاعات الحفالت الموسيقية والمسارح، المراكز الثقافية  •

 أبريل/نيسان  1

https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
mailto:straatvrijwilligers@antwerpen.be
https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-je-horecazaak#title-4
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-je-horecazaak#title-4
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-je-horecazaak#title-4
http://www.antwerpen.be/cultuursubsidies
https://zwembaden.antwerpen.be/
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 مفتوحة.  المتاحف •

 فتوحة؟ مهل ستبقى الشركات س: 

نعم، لكن العمل من البيت إجباري مادام ذلك ممكنا. إذا لم يكن كذلك ففي هذه الحالة يجب االلتزام بتعليمات أخرى )الكمامة،  ج: 

 (. تهوية المكانمسافة األمان، 

 مهن التماس: 

تقديم  حية في البيت في الجسدي مثال العالج الطبيعي، التمريض والرعاية الص  التماسد على تستمر المهن الطبية التي تعتم •

 .خدماتها

 صالونات الحالقة:  •
o  فبراير/شباط  13ت ابتداء من يوم السب 

o   صارمة تحت شروط 
o  تضطر فيها إزالة الكمامة. خدمة العناية باللحية وخدمات أخرى مارس/آذار:  1ابتداء من 

o  تقديم الخدمات في المنازل ال يسمح ب 

 ار. مارس/آذ 1األخرى: ابتداء من يوم اإلثنين دي الجس التماسالمهن غير الطبية التي تعتمد على  •

 

 لمطاعم والمقاهي؟ ا  فتحت  س: هل 

  8)إلى غاية الساعة   ليال 10وجبات من المطعم وذلك إلى غاية الساعة  ال  ستالمال، تغلق المطاعم والمقاهي. بإمكانك الذهاب الج:  

إذ تتناول الطعام   (B&B)الذي يوفر خدمة المبيت والفطور  كما تغلق مطاعم وحانات الفنادق والسكن . (مع مشروبات كحولية  مساء

 . والشراب في غرفتك

 

 أيام التسوق باألحد؟تنظم س: هل س

  في مركز المدينة وكذلك في جميع البلديات. كما سيتاح التسوق أيام  ديسمبر/كانون األول  27و   20ستنظم أيام التسوق باألحد ج:  

يتم توزيع  يناير/كانون األول(. بهذه الطريقة س 10مركز المدينة التاريخي )في البلديات فقط يوم  األحد في شهر يناير/كانون الثاني في 

 عدد المتسوقين بشكل أفضل سواء من حيث المكان والزمان. 

 ؟ بإمكاني طلب وجبة الستالمها أو توصيلها لبيتي س: هل 

شرط  ية( لمساء مع مشروبات كحو 8ليال )إلى غاية الساعة   10ممكنة إلى غاية الساعة  استالم الوجبات أو توصيلها خدمات   ج: نعم،

 يجب تفادي طوابير االنتظار خارج المحل. ن. تعليمات مسافة األمااحترام 

 س: هل يُسمح للمتاجر الليلية أن تظل مفتوحة؟ 

. يجب تفادي الطوابير  مساء 8بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة  ب  ال يسمح لهاو ليال 10لكن يجب أن تغلق على الساعة ج: نعم، 

   الطويلة.

 ؟ مفتوحة  (B&B)يت وفطورهل ستبقى الفنادق والسكن الذي يوفر خدمة مبس: 

 نعم، لكن مطاعمهم وحاناتهم تبقى مغلقة. يجب أن تتناول طعامك وشرابك في غرفتك.  ج: 

 ؟ أو منتجع  س: هل بإمكاني المبيت في مخيم 

 فتوحة من جديد.  نتجعات مفضاءات التخييم والمنعم،  ج: 

 ، الثقافة الترفيهالرياضة، 

 ولدي أسئلة. إلى من ألجأ؟ هني في قطاع الثقافة س: أنا ناشط م 

معلومات مفصلة   sectorgidscultuur.beو www.antwerpen.be/cultuursubsidies ج: ستجد على الموقع اإللكتروني

 مدينة أنتوربن. في  -مهنية وغير مهنية- جمعيات  الفنانين ولوروابط مفيدة ل

 

http://www.antwerpen.be/cultuursubsidies
https://clicktime.symantec.com/34iSzTMy1hPN3JXDVSMGwgx6H2?u=http%3A%2F%2Fsectorgidscultuur.be
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 ؟ ستغلق  والمؤسسات التيالتي ستضل مفتوحة  س: ما هي المؤسسات الثقافية 

 ج:  

  المتاحف وقاعات السينما(المراكز الثقافية واللقاءات، ، جميع المؤسسات الثقافية )قاعات الحفالت الموسيقية والمسارحتبقى  •

 . باستثناء المتاحف

العمومية مفتوحة أمام الزوار الفرديين واألسر بصحبة أطفال. للمزيد من المعلومات راجع   اتكما تبقى جميع المكاتب  •

 .   bibliotheek-de-www.antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/welkomالموقع اإللكتروني  

 

 اإلضافية المعمول بها؟  القوانين س: هل المكتبات العمومية مفتوحة وما هي 

سوب و/أو  بإمكانك استعارة الكتب واألدوات األخرى. كما يمكنك حجز حا مفتوحة.ج: تبقى جميع المكتبات العمومية في أنتوربن 

 للدراسة. نعمل بالقواعد التالية حتى نضمن سالمة الجميع:  مكان

 سنة   12 التي تقل أعمارهم عنتأتي بمفردك إلى المكتبة. باستثناء اآلباء الذين يصطحبون أبناءهم القاصرين  •

 دقيقة ال أكثر  30تحدد زيارتك في  •

 أسابيع إضافية.  6  لمكن تمديد مدة استعارتك لألدوات  ي  •

 استعارة عددا مضاعفا من األدوات.  تستطيع •

 اسة فيجب أن تسجل نفسك مسبقا.  للدر كانإذا كنت تريد حجز حاسوب أو م •

  Aم بطاقة المعلق في المكتبة. تدلي برق (QR-code)تتقدم أوال إلى شباك االستقبال أو تقوم بمسح رمز االستجابة السريعة   •

 الخاصة بك. 

    open-blijven-bibliotheken-antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/antwerpseراجع المزيد عبر الموقع  

 ( مغلق؟ Flexiarchiefس: هل أرشيف البلدية )

لعمالئنا. من أجل  زيارة آمنة   لنضمنحن نكرس جهودنا ن موعد.  من لديهم، أرشيف بلدية أنتوربن، فقط FlexiArchief يستقبل ج: 

الزوار في آن واحد. نطلب منك أال تتأخر في حجز مكانك عبر موقعنا اإللكتروني. قم بالتحضير  ذلك نستقبل فقط عددا محدودا من 

  إضافية  تستطيع طلب وثائق التي تريد مراجعتها مسبقا وال القطع إلمكان. إذ يجب أن تحجز لزيارة غرفة القراءة الخاصة بك قدر ا

 المزيد من المعلومات عن كيفية تحديد هذا الموعد.   هناالمكان. تجد  في عين

 ؟ والديسكو  المراقص و  الليلية   المالهي ستفتح س: هل 

 بتنظيم حفالت. أيضا . كما ال يسمح  مغلقة والديسكو والمراقص  الليلية  المالهي، ستبقى الج:  

 س: هل ستبقى حديقة الحيوانات ومزرعة األطفال مفتوحة؟ 

 ج:  

راجع  ت من المعلوماللمزيد فبراير/شباط.  13م السبت  ابتداء من يويسمح لحدائق الحيوانات أنت تفتح من جديد وذلك  •

 . روني لحديقة الحيوانات اإللكت  عالموق

 مغلقة.  het Rivierenhofفي عة األطفال مزرتبقى  •

 ضةالريا

 المسابح:

 zwembaden.antwerpen.beموقع ة الدخول على الز تذكرجتح •

 سنة.  12نفس األمر على النوادي والمدارس لألطفال إلى غاية  نطبق ي  •

 تبقى المزلقات المائية مغلقة  •

ظم فقك بدون جمهور وبعد موافقة  لية أو الخارجية فيسمح لها أن تن  ضاءات الداخلفعاليات الرياضية المحترفة سواء في الفبالنسبة ل

 وزير المكلف. ال

 ة. ة للهواي ال يسمح بتنظيم الفعاليات الرياض

 

 

http://www.antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/welkom-de-bibliotheek
https://antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/antwerpse-bibliotheken-blijven-open
https://felixarchief.antwerpen.be/nieuwspagina/heropening
https://www.zooantwerpen.be/nl/
https://zwembaden.antwerpen.be/
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 سنة:  12طفال إلى غاية  األ ب  الخاصةفقط  الرياضية التدريبات بتنظيميسمح فقط 

o   مخيم رياضي )طيلة أسبوع كامل مع نفس مجموعة األطفال ونفس   فيثابتة ضمن مجموعة فقط إذا تم تنظيمها

 نادي )كل أسبوع نفس مجموعة األطفال(.  مع المدرب( أو تدريب 
o  فقط.  ة ريات ضمن نفس المجموعة الرياضي نظم التدريبات والمبات 
o  ال يسمح بوجود جمهور . 
o  المسابح.   في باستثناء تبقى قاعات تغيير المالبس والحمامات مغلقة 

 

 : عاما  18حتى سن والقاصرين المخصصة لألطفال  ة فقط ظيم التدريبات الرياضية للهوان يسمح بت 

 مشاركين  10في مجموعة ال تزيد عن   •

 بدون جمهور  •

 مغلقة  اوالكافتيري ت تغيير المالبس  تبقى قاعا •
 

 : فقط خالل عطلة الكارنفالعاما  12يسمح بتنظيم مخيمات رياضية لألطفال حتى سن  

   Sport Vlaanderen بروتوكول الرياضة في فالندرنشرط أن يتم احترام  •

 بدون احتساب المدربين(مشاركين ) 25في مجموعات ال تزيد عن   •

 مدينة أنتوربنبعد تصريح من  •

 .  breedtesport@antwerpen.beيد اإللكتروني بإمكان المنظمين تقديم طلبات التصريحات عبر البر

 في فضاء عمومي واللياقة البدنية  رياضة أجهزة ال

 االجتماعية المقربة  كقات متر بينك وبين الرياضيين اآلخرين الذين ال يتنمون إلى أسرتك أو عال 1,5على مسافة   حافظ •

 أشخاص.  4في مجموعة ال تزيد عن   الرياضة تمارس •

 يديك قبل وبعد ممارسة الرياضة.  قيمقم بتع •
 

 مفتوحة أمام: مالعب الرياضة في الهواء الطلق 

 . عاما 18حتى سن  والقاصرين  النوادي الرياضية المخصصة لألطفال  تدريبات  •

 عاما 12للمخيمات الرياضية المخصصة لألطفال حتى سن   •

 الرياضيين المحترفين •

أشخاص )تلتزم حينها بتعليمات   4و في مجموعة ال تتجاوز بشكل فردي أ ممارسة الرياضة في مالعب الهواء الطلق التالية يمكنك

 : مسافة األمان والنظافة( 

 Berchemفي    Het Rooiلمركز الرياضي ا •

 Deurneفي  Park Groot Schijnساحة ألعاب القوى   •

 Ekerenفي   De Schindeالمركب الرياضي   •

 Merksemفي    De Rode Loopلعاب القوى للمركب الرياضي ساحة أ •

 مغلقة  Ruggeveldالتزحلق على الجليد  حلبة

 ؟ مغلقة األطفال   لعب حدائقس: هل 

.  باللعب فيها عاما 12  حتى سنأو الكبيرة(. انتبه: يسمح فقط لألطفال  منها الخارجية )سواء الصغيرة األطفال  حدائق لعب  فتحت    ج:

عب  قواعد مسافة األمان )التباعد االجتماعي(. كما نطلب أن يكون وقت اللأطفالهم يرافقون الذين   البالغونشخاص األيجب أن يحترم 

   فيستحسن أن تؤجل اللعب لوقت الحق.   امزدحمالملعب  أما إذا كان الملعب محدودا حتى يستطيع الجميع االستفادة من 

 ؟ في هذا األمر أحد الجمعيات  استشارةس: هل بإمكاني 

حصول على  لل Luchtbalو  Kielو  Permeke  مكاتب الحي  إلى  الذهاب  أكتوبر/تشرين األول  1ابتداء من الجمعيات  ستطيعج: ت 

 نصيحة وذلك فقط بعد تحديد موعد: 

https://www.sport.vlaanderen/media/15287/protocol-sportkampen-_29-oktober.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefoktober2020&utm_content=het+protocol+voor+sportkampen
mailto:breedtesport@antwerpen.be
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 بعد الظهر(  4صباحا و  9)ما بين الساعة  95 39 338 03هاتفيا  •

 . buurtsecretariaat@antwerpen.beعبر البريد اإللكتروني  •

 المزيد من المعلومات.  هنامغلقة. تجد األخرى تبقى مكاتب الحي 

 القاصرين   ةأنشطاع قط

 عاما:  12إلى غاية سن 

 شرفينساب المدون احت مشاركين  10جموعات ال تزيد عن تنظم في ميسمح أن  •

 دون احتساب المشرفينشخصا  25جموعة كل م صل عدد المشاركين في سمح بأن ي في عطلة الكارنفال ي  •

 . في الهواء الطلق  أن تكون األنشطة  من األفضل •

 في الهواء الطلق اللعب ة أنشطرياضية و شطة الاألن ون يجب أن تك •

 في كل أسبوع يشارك فيه طفلك   تختار نشاطا واحدا ال أكثر •

 حظورة تبقى األنشطة التي تتضمن المبيت م  •
 

 سنة:  18إلى   13من 

 ص دون احتساب المشرفين كذلك في عطلة الكارنفال. أشخا  10جموعات ال تتعدى  نشطة في ميسمح بتنظيم األ •

مكن أن تكون  خدمة رعاية القاصرين. في هذه الحالة في ت الفعالية ضمن إذا كان إال  طة في الهواء الطلق نش يجب أن تنظم األ •

 أشخاص.  8وعة ال تتجاوز األنشطة في مجم 

 ال يسمح للقاصرين أن يأكلوا سويا باستثناء التصبيرة. •

 ه يادورة المفي  فقط  يسمح بوجود شخص واحد  •

 كل أسبوع. طفلك في   تختار نشاطا واحدا ال أكثر يشارك فيه •

 ظورة ضمن المبيت محتبقى األنشطة التي تت  •

 

 

 يت الطفل ومراكز ب  األطفال وحضانة التعليم، الطالب 

 ؟ ةلذهاب إلى المدرسالطالب ا الزال بإمكان هل س: 

 ج:  

م جزئي )حتى سن  االسلك األول من التعليم اإلعدادي والتعليم الفني بدو رياض األطفال،و  بإمكان تالميذ المدارس االبتدائية •

 .  االستمرار في الذهاب يوميا إلى المدرسة عاما( 12

الب في التعليم الثانوي عن  ميع الطعليم لجفبراير/شباط( يكون الت  12إلى   8رنفال )من  عطلة الكايسبق في األسبوع الذي  •

 عدب 

  22فبراير/شباط وابتداء من  5معة إلى غاية الج لتعليم الثانوي فسينظم جزء من الحصص الدراسية عن بعدبالنسبة ل •

 اير: فبر
o مكنهم الحصول على عدد  ن التعليم اإلعدادي الذهاب إلى المدرسة بدوام كامل كما ي بإمكان طالب السلك األول م

 . محدود من الحصص عن بعد 
o  على األقل.  %50بالنسبة لطالب السلك الثاني والثالث من التعليم الثانوي فيكون التعليم عن بعد بنسبة 

 بق تعليمات خاصة على طالب التعليم الفني بدوام جزئي: تنط •
o كامل سنة الذهاب إلى المدرسة بدوام   12لطالب إلى غاية بإمكان ا 

o  طالب    4سنة، ستعطى معظم الدروس عن بعد. يسمح بتنظيم دروس فردية أو جماعية بحضور   12ابتداء من

 قاعة التي سينظم فيها الدرس وعلى المادة. على األكثر بالنسبة ألنشطة معينة. يتوقف ذلك على مساحة ال
o سنة.  12ارهم عن غناء بدون كمامة حتى على التالميذ الذين تقل أعم ال يسمح بإعطاء دروس 

يسمح بالدروس الحضورية فقط في  . تعليم عن بعدال حصصهم الدراسية عن طريق   طالب التعليم العاليفي حين يتابع  •

 حاالت معينة: 
o  ىالسنة األول طالب . 
o لمواد التطبيقيةا . 

 الدراسية. الميذها أو طالبها عن كيفية تنظيم الحصص ستقوم المدارس والمؤسسات التعليمية بإخبار ت 

mailto:buurtsecretariaat@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen-en-bewonersinitiatieven/nieuws/adviesgesprekken-en-werkplek-voor-verenigingen


Vertaling uit het Nederlands naar het Standaard Arabisch van FAQ Stad Antwerpen 

 

الحصص الدراسية  بكيفية تنظيم  التالميذ أو الطالب المدارس  تنظم االمتحانات وفق التعليمات المعلن عنها شهر يونيو/حزيران. ستبلغ

 . واالمتحانات

 أن أدرس تحضيرا لالمتحانات؟ أين يمكنني س: 

 ج:  

استفسر لدى الجامعة أو المدرسة العليا عن المكان  العليا. في حرم الجامعة أو المدرسة   في الفضاءات الهادئة للمراجعة •

 واألوقات التي سيتنظم فيها هذه الفضاءات. 

للمزيد   ewww.study360.bالموقع  للدراسة بمدينة أنتوربن يستجيب لتعليمات األمان الخاصة بكورونا. راجع في مكان  •

 . STUDY360من المعلومات حول 

 س: هل يمكن أن تستمر دورات التدريب؟ 

 ج: نعم، وفق القواعد الوقائية لمختلف القطاعات وبعد توافق بين مكان التدريب والمؤسسة التعليمية والطالب. 

 ؟ درسية بمبيت ليلة واحدة أو أكثرأنشطة ميمكن تنظيم س: هل 

بما فيها الرحالت لعدة أيام. ستقوم مدرسة طفلك بتزويدك  ، حاليا إلى غاية عطلة الكرنفال، ت المدرسيةال، تم إلغاء جميع الرحال ج:  

 بالمزيد من المعلومات في هذا الشأن.

 

 في أنتوربن؟ س: ما هو تأثير التدابير ضد كورونا على الدعم الذي يحصل عليه الطالب 

الب في أنتوربن وعلى الدعم الذي يحصلون عليه. ستجد على الموقع  أثرت التدابير المتخذة ضد كورونا على حياة الطج: 

www.stanstan.be موقعفي غرف الطالب مراجعة  الذين يسكنونة الشائعة. بإمكان الطالب أجوبة على األسئلKotweb voor 

studenten    بوابة إلكترونية خاصة بالطالب القاطنين في غرف الطالب( لإلجابة على أسئلتهم الخاصة أما مالكي غرف الطالب(

 . Kotweb voor kotbazenفبإمكانهم مراجعة موقع  

 تعليم البالغين؟ مدارس س: هل ستستمر الدروس في 

 : نعم لكنج: 

على  طالب   10) للحصص الحضورية كحد أقصى لكل موقع أسبوعيا بالمائة  25يتم تخصيص فس،  البالغينتعليم ل بالنسبة •

 م لكل فصل دراسي(. ومعلاألكثر 

 ليم األساسي. بالنسبة لمراكز التعفي المائة كحد أقصى  50 •

 التطبيقية والطالب الذين يصعب عليهم أو ال يستطيعون متابعة الدروس عن بعد. ستعطى األولوية للمواد  •

 

 دروس. أما باقي الحصص الدراسية فستكون عن بعد. يقوم كل مركز تعليمي بإخبار طالبه عن كيفية تنظيم ال

 ستكون عطلة الكارنفال؟ س: كيف 

 فبراير/شباط(  12إلى   8من )  عطلة الكارنفالام كمال في األسبوع قبل جميع طالب التعليم الثانوي على التعليم عن بعد بدو •

ليم الفني التع، تعليم البالغين و.OV2و  OV1ئي لمرحلة الثانوية ئي، التعليم االستثنا بتداللتعليم االأي شيء بالنسبة غير ال يت  •

 بدوام جزئي. 

 ة؟ لى المدرسة أو الحضانإ: طفلي مريض. هل بإمكانه الذهاب س

 ج:  

يبقى في البيت وأن تخبر المدرسة أو الحضانة بغيابه. يعود إلى المدرسة أو الحضانة فقط  إذا كان طفلك مريضا فعليه أن  •

   بعد استشارة الطبيب. 
o  إلى الحضانة.  الذهاب فيهاال يمكن لطفلك التي  الحاالت  ةالقائمستجد في هذه 
o   تجد على موقعLogo Antwerpen ن الوقت الذي يمكن لطفلك أن يعود فيه إلى المدرسة. معلومات ع 

طلب من أحد أفراد عائلتك يكون سليما أن يتولى توصيل  ا الحضانة وإلى المدرسة أو  هل أنت بنفسك مريض؟ ال تذهب  •

 . إحضاره منهاطفلك إلى المدرسة و

 

 

http://www.study360.be/
http://www.stanstan.be/
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
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 نرتدي الكمامة في المدرسة؟  عليك أنيتوجب   متى: س

 ج:  

في ذلك   أو المؤسسة التعليمية بماالمدرسة ة ب محيطال  الشوارع  فيسنة وضع الكمامة   12عمره   يتوجب على كل من تجاوز  •

 المارة. 

في المدرسة وأثناء الحصص   جميع التالميذ، الطالب والمدرسين في التعليم الثانوي والتعليم العالي وتعليم البالغين يرتدي •

 الدراسية 

ه الحالية  عزل الطبي أو الحجر الصحي؟ في هذتوجب عليه االلتزام بالوى وي هل أحد الطالب أو المدرسين مصاب بالعد •

جميع المدرسين والطالب من الصف الخامس والسادس من التعليم االبتدائي ارتداء كمامة في المدرسة، في  يتوجب على 

ضرورة  دعت الذا است إ CLBمدرسة طفلك أو يلة أسبوعين. بإمكانك اكتساب المعلومات من طوذلك   الصف وساحة اللعب

 ذك.

 مفتوحة؟  التابعة للبلدية األطفال ورعاية حضانة  مراكز هل ستبقى: س

تم إغالق بعض الفضاءات فعال بشكل مؤقت بسبب  اآلباء.  فئات  جميع  أبناء أمام أبوابها خدمة الحضانة ورعاية األطفال   فتحتج:  

 ثبوت إصابات في صفوفها أو خضوع العاملين أو األطفال إلى حجر صحي. 

  ه التزم بالتعليمات المنشورة في هذه المراكز حول كيف وأين توصل طفلك. يسمح لشخص واحد فقط أن يأتي إلى المركز ليحضر طفل

ن يتم إحضار الطفل وأخذه فيما بعد من طرف نفس الشخص وهو ملزم بوضع الكمامة أو أي وسيلة بديلة  أخذه. يفضل ويعود أل

ألخوات أو أفراد األسرة اآلخرين خارجا. حافظ على مسافة كافية بينك وبين اآلباء اآلخرين  لتغطية الوجه. يتنظر اإلخوان أو ا

 عي(. اوالعاملين بالمركز )مسافة األمان أو التباعد االجتم

 خارج بلجيكا؟ ما العمل إذا عدت من سفر س: 

 ج:  

الحجر الصحي وإجراء فحص كورونا.  يتوجب على كل من عاد لتوه من السفر في منطقة حمراء، حتى األطفال، االلتزام ب  •

 المدرسة.  إلى  ال يسمح لطفلك أن يذهب ال إلى الحضانة وال

 يومين في بلد خارج بلجيكا. ألقل من مكثت حص إذا ال يتوجب عليك البقاء في الحجر الصحي وال إجراء الف •

 يب األسرة بإعطائك النصيحة. سنوات فقط في حاالت استثنائية. سيقوم طب   6يجرى الفحص بالنسبة لألطفال األقل من   •

 . ذلك ي وال الفحص إجباريا لكن ينصح ب هل عدت من منطقة برتقالية؟ في هذه الحالة ال يكون الحجر الصح •

سنوات وعاد من منطقة برتقالية أن يخضع للحجر الصحي وبالتالي يمكنه  3لطفل الذي يقل عمره عن ال يتوجب على ا •

 الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة. 

برتقالية أو حمراء( أن يحضروا  يسمح لألشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي )مثال البالغين الذين عادوا من منطقة ال  •

 درسة. األطفال إلى موقع الحضانة أو الم
 

 فحص الكورونا في المدارس 

 اختلط طفلك بشخص قد يكون مصابا بالفيروس ويجب أن يجري الفحص.  

 زين:  رملك على يحصل طف •
o الختالط السابع بعد ااألول و ا إلجراء الفحص في اليومتحدد موعد 
o في قرية الفحص أو مركز الفرز.    يكون الفحص 
o  حص. تخبر المدرسة بنتيجة الف 
o  7بعد اليوم  ر الصحي والعودة إلى المدرسة كانت نتيجة الفحص الثاني سلبية يستطيع طفلك الخروج من الحج . 

   : فلة فحص متنقلةحا  فيبنفسها عملية الفحص   مدرسة طفلكتنظم  •
o الفحص  جراءولكن فقط إل من الحجر الصحي اليوم هذا في   يخرجطفلك أن يمكن ل . 
o   في حافلة الفحص المتنقلةلطالب قوم بفحص استخبرك المدرسة إذا كانت ست. 

 

   اللعاب   مسحة  اختباردراسة في  المشاركة

 

في إطار دراسة   وذلك  مسحة األنف إلى جانب اللعاب مسحة تبار طلب من تالميذ المدارس الثانوية في حافلة الفحص إجراء اخسي  

حول   الدراسات جباريا لكن قد يساهم في . ليس األمر إ UZAوالمستشفى الجامعي بأنتوربن  UAntwerpenتقوم بها جامعة أنتوربن 
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حول الفحصين على   من المعلومات تجد المزيد  اللعاب أقل إزعاجا من اختبار مسحة األنف.   مسحة  فحص كورونا. يكون اختبار

 . vimeo.com/498302884الرابط  

 

 

 فحص كورونا للطالب )األجانب( 

 

 الطالب الذين يسافرون إلى بلجيكا: 

 األصلي تقوم بالفحص في بلدك   •

 ساعة قبل مغادرتك.  72نتيجة فحص سلبية في غضون  يبين دليال تقدم •

 

 يريدون أو يتوجب عليهم القيام بالفحص في بلجيكا: لطالب الذين ا

 أو رقم سجل مدني بلجيكي:  BISتملك رقم  •

o  تذهب إلى طبيب من شبكة أطباء الطالبnet-Het studentenarts 

o  يعطيك الطبيب رمز الفحص 
o لموقع  تستخدم رمز الفحص لتسجل نفسك على اtestcovid.be  .للقيام بالفحص 

 اتصل بك أحد موظفو تتبع المخالطة:  •
o ال تحتاج للذهاب إلى الطبيب 
o  حصل مباشرة على رمز الفحص ت 
o   تستخدم رمز الفحص لتسجل نفسك على الموقعtestcovid.be  الفحص  للقيام ب 

 

 ليتمكنوا من إجراء الفحص.  BISعلى الطالب األجانب أن يكون لديهم رقم يجب 

 

بعد الظهر، في عطلة   4صباحا إلى    8)أيام األسبوع: من الساعة    95 95 376 3 32+يمكنك طلب هذا الرقم لدى بلدية أنتوربن: 

 كحد أقصى.  الل يوم واحد خ BISمساء(. تحصل على رقم  5صباحا إلى    9نهاية األسبوع: من الساعة  

 

 في الغالب مجانيا. يكون الفحص  

 Europeanسترجعه عن طريق التأمين الصحي البلجيكي أو عبر بطاقة التأمين الصحي األوروبي إذا اضطررت دفع مبلغ ما فست 

Health Card. 

 

 رسالة هاتفية و/أو عبر البريد اإللكتروني.   و/أو عبر  app Coronalertتحصل على نتيجة الفحص عبر تطبيق 

 

   agenvr-lgesteldevee-www.stanstan.be/coronavirusللمزيد من المعلومات: راجع الموقع 

 

 حضانة التي يذهب إليها طفلي تم إغالقها مؤقتا؟ مؤسسة  المدرسة أو كيف يمكنني أن أعرف ما إذا كانت س: 

بمراكز   . يكون االتصال لتبليغهم أنها ستغلق مؤقتااالتصال بجميع أولياء أمور األطفال ب  حضانةمؤسسة تقوم كل مدرسة أو ج: 

 . آخر المستجدات  يستطيع اآلباء االطالع على حيث  Mijn Kinderopvangة اإللكترونية  طريق البواب  عن  الحضانة التابعة للبلدية

 ؟ حضانة األطفال المدرسة أو  إلى ه أعراض اإلصابة بكورونا. هل الزال بإمكاني اخذ  عدة أحد أو  س: تظهر على طفلي

،  أو أكثر °38حرارة من  السعال،  صعوبات مفاجأة في التنفس، )راض اإلصابة بفيروس كورونا  ج: ال. إذا ظهرت على طفلك أع

بالحاالت   قائمة تجد هنا فعليه البقاء في البيت وإخبار المدرسة أو الحضانة باألمر. اإلرهاق، ألم الحنجرة( زكام وأعراض أخرى مثل 

وقت الذي يمكن لطفلك  معلومات عن ال Logo Antwerpenكما ستجد على موقع   التي ال يستطيع فيها طفلك الذهاب إلى المدرسة. 

 طفلك فقط بعد استشارة طبيب األسرة.   عودي  فيه إلى المدرسة.  أن يعود

 

 

 

https://vimeo.com/498302884
https://www.auha.be/studenten/
https://testcovid.be/
https://testcovid.be/
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https://www.kindengezin.be/img/affiche-wanneer-kan-een-kind-naar-de-opvang-komen.pdf
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
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 ؟حضانةال  المدرسة أو إلى  أخذ طفلك  ك بإمكانكورونا. هل من أفراد أسرتك مصاب بفيروس أحد  أوأنت س: 

 ج: ال.  

 كان لك اختالط بشخص مشتبه بإصابته: •
o راء الفحص. ال تأخذ طفلك إلى المدرسة أو الحضانة تقوم بإج 
o  ؟ يمكن لطفلك حينها الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة جة فحصك سلبية هل نتي 

 ابية: اد األسرة إيجنتيجة فحص أحد أفر •
o  أيام  10عزل الطبي لمدة في ال هذا الشخص يبقى 

o  امأي  10لمدة   أيضا في المنزليبقى جميع أفراد األسرة . 

 عزل الطبي: فرد األسرة الذي يخضع للفصل عن لطفلك أن ي ال يمكن  •
o ترة الحجر الصحي لطفلك بعد انتهاء مدة العزل الطبي لهذ الشخصتبدأ ف 
o يوم في المنزل.  20بقى لمدة ي  لتالي يتوجب على طفلك أن با 

 سة باألمرحضانة أو المدرتخبر ال •

 تتصل بطبيب األسرة  •

سة أو  لمدرطيع طفلك العودة إلى امتى يجب فحص باقي أفراد األسرة ومتى يست  CLBطبيب األسرة أو طبيب سيخبرك  •

 الحضانة. 

 ي لن يذهب فيها طفلي إلى الحضانة؟ تلت ملزما بدفع ثمن األيام الس: هل الز

 ج:  

 . 2021باط وفبراير/ش لن تضطر لدفع تكلفة أيام الغياب في يناير/كانون الثاني •

  فبراير/شباطثاني وشهر يناير/كانون الل يتعلق األمر بحضانة تعتمد تعريفة حسب المدخول؟ في هذه الحالة لن تضطر هل  •

ة. لكن قد تقرر الحضانة أن تقلل العدد اإلجمالي  عن أيام إلغاء الحجز إذا أبقيت طفلك في البيت في األيام المحجوز لتخليا

إذا أخذت  ا اإلجراء. هر الذي تستخدم فيه هذوذلك في الش.  1/12أليام إلغاء الحجز التي يحق لك الحصول عليها بمقدار 

 محجوزة للحضانة فلن تقلل عدد األيام المسموح لك بها.يع األيام الطفلك في جم

فيها عادة، مثل عطلة  الحضانة  م التي تغلق هل يتعلق األمر بحضانة تعتمد تعريفة ثابتة؟ لن تنطبق هذه القاعدة على األيا •

 . ك مع الحضانة مذكورة في عقدالالمتعلقة بهذه األيام االتفاقيات  في هذه الحالة أعياد الميالد. تتبع 

لاللتحاق بعمل في الرعاية الصحية أو عمل    استعجاليإلى حضانة لطفلي ألنه تم استدعائي بشكل  ألسباب غير متوقعة س: أحتاج 

 ولم يذهب قط إلى حضانة. بمن أتصل؟   سنوات من العمر 3و  0أساسي. يبلغ طفلي ما بين في قطاع 

وفير حضانة لطفلك في وقت وجيز. أرسل طلبك عبر البريد  ج: سيقوم مركز التواصل لتنسيق حضانة األطفال بمساعدتك في ت 

االتصال بك   وال تنسى ذكر رقم هاتفك حتى يتمكنوا من contactpuntkinderopvang@antwerpen.beاإللكتروني إلى 

 بسهولة. 

 ؟ Huizen van het Kindت الطفل هل يمكنني الذهاب إلى أحد مراكز بي س: 

  مراكز بيت الطفل إلى  اللجوء . تستطيع هاتفيا أو عن طريق البريد اإللكتروني وشركائها  مراكز بيت الطفل  بإمكانك التواصل مع: ج

  ة بالنسبة لألنشطة الجماعي . من أخصائيينللحصول على التوجيه  واعيد الدوام راجع هنا قائمة بم.  حول تربية أطفالك بكل أسئلتك 

 لالستفسار عن العرض المتوفر حاليا.  93 65 338 03رقم  وجلسات المحادثة فستكون محدودة وفقط بعد تحديد موعد. اتصل على ال

 عن المساعدات االجتماعية هذه القائمة راجع 

 مفتوحة؟  Kind en Gezinعة لمركز الطفل واألسرة التابالطبية رات س: هل الزالت مكاتب االستشا 

على كل من يريد  . يتوجب هاتفيا أو عبر البريد اإللكتروني Huizen van het Kindبإمكانك التواصل مع مراكز بيت الطفل ج: 

كذلك األمر   نمو األطفال أن يحدد موعدا مسبقا أثناء ساعات االستشارة المجانية. تخص الذهاب إلى هذه المراكز لالستفسار عن أمور 

 إلغاء جميع األنشطة والجلسات الجماعية.   تمبالنسبة لمن يريد الذهاب للعب مع طفله. 

 الجتماعية. للمساعدة ا هذه القائمة راجع 

 

mailto:contactpuntkinderopvang@antwerpen.be
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/nieuws/vraag-over-opvoeding-tijdens-corona
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/contact/Overzicht-alle-spreekuren
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/contact/Overzicht-alle-spreekuren
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/contact/Overzicht-alle-spreekuren
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.huisvanhetkindantwerpen.be/nieuws/vraag-over-opvoeding-tijdens-corona
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
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 الفعاليات، األسواق، تجمعات دينية  

 الفعاليات؟  سيتم تنظيم س: هل 

 االحترافية لكن بدون جمهور.  الرياضيةال، ال يسمح بتنظيم الفعاليات باستثناء المباريات ج:  

 جد جميع المعلومات على الموقع اإللكتروني لمكتب الفعاليات. ت 

 ؟  األسواق األسبوعية ستستمرس: هل 

 لكن:   األسبوعيةتنظم األسواق ج: 

 باستثناء:  ق بمفردكتذهب للتسو  •
o   تصطحب أطفاال قاصرين 
o  .إذا كنت تواجه صعوبة في التنقل 

 دقيقة.   30ال تتجاوز زيارة السوق   •

 الغذائية  ال يسمح بتناول الطعام والشراب فيه، وبالتالي تمنع عربات تقديم الوجبات •

 متر.  1,5تلتزم بقواعد مسافة   •

 ت. يضع أصحاب عربات البيع والعمال والزبائن الكماما •

 الميالد.  عيدوأسواق بيع األغراض المستعملة واألنتيك وأسواق واألسواق السنوية   ظم أسواق الحي )برادري( لن تن 

بوعية في  واق األسالئحة مستجدة عن األس district-uw-in-www.antwerpen.be/marktenستجد على الموقع اإللكتروني 

 .أنتوربن

 س: هل يسمح بتنظيم المالهي )الكيرميس(؟ 

 لن يسمح بتنظيم المالهي )الكيرميس( من جديد. ج: 

 . عبر هذا الموقعينصح أن تقوم مسبقا ‘بمسح للحدث‘ 

 : دينيةال تجمعاتال

سنة ومنسق المراسيم بالحضور إضافة   12يسمح لألطفال الذين تبلغ أعمارهم حتى  كما  .  فقط  شخص   15بحضور ح يسم •

 شخص.   15إلى ال 

 متر بين الحضور وارتد الكمامة  1,5التزم بمسافة  •

 رع قبل أو بعد المراسيم ال يسمح بالتجمع في الشا •

 .  ببروتوكول المتاحف شرط االلتزام   نيةباني المخصصة للمراسيم الدي المتحف في الم معارضيمكن تنظيم  •
 

 Antwerpenزيارة أنتوربن 

 س: هل بإمكاني زيارة أنتوربن من بلد أجنبي؟ 

الوصايا   وافق ذلك معفقط إذا ت  نب السفر زيارة أنتوربنيمكن للسياح األجاومن جديد   يونيو/حزيران   15الحدود من  فتحتج:  

 وإذا توفرت الشروط التي تسمح بدخول بلجيكا.  المتعلقة بالسفر المعتمدة في البلد األصلي

 س: ما هي المعالم التي الزال بإمكاني زيارتها في أنتوربن؟ 

 المعلومات المتعلقة بزيارتك أنتوربن. كل Visit Antwerpenج: تجد على الموقع اإللكتروني 

 س: هل تستطيع السفن السياحية دخول الميناء؟ 

 ي سمح للمسافرين بالنزول من السفينة. و بالبضائعج: يمكن للسفن دخول الميناء إلمدادها 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
https://www.covideventriskmodel.be/
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Protocol%20Musea_10puntenplan_dec2020_def.pdf
https://www.visitantwerpen.be/nl
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 ات المياه العمومية  دور

o موميةه العترتدي الكمامة في دورة الميا 
o  جد دورة مياه عمومية في المواقع التالية من مركز مدينة أنتوربن:ت 

 فع بالمجان/بالد د التسوق يوم األح متى أين 

 Centraalمحطة  القطار 
Station 

 من اإلثنين إلى الجمعة:  
 مساء  6صباحا إلى  10من الساعة 

 بالدفع -

Stadsfeestzaal (Meir) الجمعة:  ثنين إلى من اإل 
 صف مساء والن 6 صباحا إلى 10من الساعة 

ظهرا   12من الساعة 

 مساء  6إلى 
 دفعبال

Wapper • ثنين إلى الجمعة: من اإل 
 والنصف مساء   6والنصف صباحا إلى  10من الساعة 

 والنصف مساء  6صباحا إلى  8اعة السمن السبت:  •

والنصف بعد   2صباحا إلى  8من الساعة األحد:  •

 الظهر 

صباحا    8من الساعة 

 ساء والنصف م 6 ىإل
 بالمجان

Grand Bazar 
(Groenplaats) 

 من اإلثنين إلى السبت: 
 والنصف مساء  6صباحا إلى  10من الساعة 

ظهرا   12من الساعة 

 مساء  6إلى 
 بالدفع

Grote Markt 15 حد:  واأل  السبت 
 والنصف مساء   6والنصف صباحا إلى  10من الساعة 

 بالمجان -

Steenplein حد:  من اإلثنين إلى األ 
 مساء  5صباحا إلى  10من الساعة 

 دفعبال -

Sint-Andriesplaats  :من الجمعة إلى األحد 
 والنصف مساء   6والنصف صباحا إلى  10من الساعة 

 بالمجان -

 

 ؟www.visitantwerpen.be : هل الزال بإمكاني حجز جولة عبر س

 الجوالت. ال يسمح بتنظيم ال، ج:  

 

 التسيير 

 خرى؟ األتسيير الس: هل ستستمر جلسات مجلس البلدية، المجلس اإلقليمي وهيئات 

 ج:  

 رقمي.  عبر البث ال حضورية أو  عن طريق اجتماعات  السياسيين النوابئيس البلدية مع رجلسات  تنعقد •

 من جديد عن طريق البث الرقمي.  لجان المجلس اجتماع و  البلدية جلس م في حين يجتمع  •

البث الرقمي من جديد. بإمكانك متابعة الجلسات عبر اإلنترنت. اضغط على الرابط   عبرتجتمع معظم مجالس المقاطعات  •

 www.antwerpen.be/districten  الجلسة الخاصة بمقاطعتك. لمتابعة 

 

 كومة الفيدرالية لم تجد الجواب على أسئلتك في هذه القائمة؟ راجع الموقع اإللكتروني للح
 coronavirus.be/nl/-.infohttps://www 

 

http://www.visitantwerpen.be/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/stad/college-functie-en-werking
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live
http://www.antwerpen.be/districten
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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 هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات؟ 

بالخط  أو فيروس كورونا )مثال. العزل الصحي، الحجر الصحي...( اتصل  TestCovidرية الفحص  هل لديك استفسار بخصوص ق

صباحا إلى الساعة   9الساعة  من)كل يوم  55 95 435 03على الرقم  infolijn-lokale coronaالمحلي للمعلومات حول كورونا 

 . ( بعد الظهر 5

حول التدابير االحترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا؟ راجع الموقع اإللكتروني للحكومة   المعلومات العامةتحتاج إلى المزيد من 

 .  coronavirus.be/nl-https://www.infoالفيدرالية 

المعتمدة في بلجيكا ضد كورونا؟ بإمكانك االستماع إلى هذه التدابير بلغتك على الموقع   االحترازية التدابير لى هل تفضل االستماع إ 

antwerpen.be-www.atlas   

بمركز االتصاالت  على سؤالك؟ اتصل هل قرأت المعلومات المذكورة أعاله عن التدابير المعتمدة في أنتوربن لكن لم تجد جوابا 

مساء( أو عبر البريد اإللكتروني   5صباحا إلى  9)كل يوم عمل من الساعة    333 11 22 03على الرقم   الخاص بالمدينة 

 info@antwerpen.be 

https://www.info-coronavirus.be/nl
http://www.atlas-antwerpen.be/
mailto:info@antwerpen.be

