
25/05یویروسکرونانسخه-هایمتداولپرسش
(18.00آوریل،ساعت25اصالحاتتاتاریخ-48یشمارهروزشده)به

پرسش دربارهویروسکرونا: متدوال یهای
شدهازطرفدولتراهکارهایوضع

شهرداریآنتورپنراهکارهاییاتخاذمی در متوقفکند. را گسترشویروسکرونا تا اینجاکند
هایمتداولرادراینبارهبیابید.اینمتنبهطورخیلیمستمریپرسشتوانیدجوابهمهمی
شود.روزمیبه

تان،بایدهمگانازاینبهمنظورپیشگیریازگسترشویروسکروناوحفاظتازشماوخانواده
پیرویکنند:ایمقرراتپایه

اگرمریضهستیدبدونخروجازخانهبهپزشکتاآنجاکهممکناستدرخانهبمانید، ●
زنگبزنید.فقطبرایترددهایضروریازخانهخارجشوید.

دستانخودرابهطورمکرربشویید. ●
شست ● از آنبعد و کنید استفاده کاغذی جیبی دستمال از بار هر دستان، وشوی

بیندازید.چنانچهدستمالجیبالفاصلهدریکسطلزباله بیندارید،میانآرنجیدردار
خودسرفهیاعطسهکنید.

تاحدامکانازتماسفیزیکیبادیگرانخودداریکنید. ●
ازدستدادن،بوسیدنوآغوشگرفتندیگرانخودداریکنید. ●
توجهداشتهباشیدکهویروسبرایافرادزیرخطربیشتریدارد: ●

سال65افرادباالی ○
تندویامشکالتقلبی،ریهوکلیهدارندافرادیکهمبتالبهدیابتهس ○
گیرند.افرادیکهزودترازدیگرانعفونتمی ○

مترفاصلهرارعایتکنید1.5حداقل ●


دارند.ژوئن7تاتاریخآمدهذیلمقرراتیکهدر

شود.اینیجدیدیدرکاهشدادناینمقرراتسختگیرانهشروعمیمرحلهمی18درتاریخ
گیرد،مسلماًبهاینشرطکهتاآنزمانجلوگیریهادرچندمرحلهصورتمیکاهشمحدودیت

هاهمچنانهایزیرمحدودیتآمیزبودهباشد.احتمالدارددرتاریخازگسترشویروسموفقیّت
کاهشیابند:

ژوئن8 ●

هاقابلکاربردباشد،اطالعاتالزمدرهایزیراینکاهشمحدودیتاگردرموردیکیازموضوع
هایزیردادهشدهاست.هادربارهموضوعموردمرحلهیامراحلکاهشمحدودیت

 

وسایلنقلیهوتردد


آیااجازهدارمازخانهخارجشوم؟ یافرادبایدتاحدممکندرخانهجواب:همهسؤال:
بمانندوهرچهبیشترازبرقراریتماسباافرادیُجزاعضایخانوادهخودداریکنند.


اینموارداستثناءهستند:



 
ضروریمجاز ● موارد در یا دورکاریناممکنباشد( صورتیکه )در چارچوبکار در تردد

فروشگاه به اماکننگهداریکودکان،هایمواداست)مراجعه درمانی، مراکز غذایی،
یکمکداوطلبانهبهسالمندانیاها،ارائهها،پمپبنزینها،دفاترُپست،بانکداروخانه

 پذیر(؛افرادآسیب


انجامفعالیتبدنی)بدونتماسفیزیکیبادیگران(: ●
بهصورتتنها. ○
کنند.میبااعضایخانوادهکهباشمازیریکسقفزندگی ○
یکدوستثابتمی ○ با همچنین فیزیکیرا بافعالیّت اما دهید، انجام توانید

(.یاجتماعیگذارفاصلهمتربینهرشخص)رعایت1.5رعایتفاصله
بعدازانجامفعالیّتبایدافرادبالفاصلهبهخانهخودبرگردند. ○

 
ترددمحدودبااتومبیلبهمنظورتفریحیاخریدمجازاست)برایاطالعاتبیشتردراین ●

سالهیا5هاییکهفرزندانویژهبرایخانوادهمراجعهکنید(،به«خرید»موردبهقسمت
شاندشواراست)بهشمولسالدارند،برایافرادیکهتحرکوراهرفتنبرای5زیر

خانم و مسّن ذهنیدچارافراد فیزیکییا نظر از که افرادی همراهان و باردار( های
 معلولیّتهستند.

رفتنبهخانه ● بهمنظور بهادامهتردد یمتنرجوعیتطعیالتی)برایاطالعاتبیشتر
 کنید(.


توانندتحتشرایطذیلبهمالقاتیکنفر)هربارهماناشخاص(می4می،10ازتاریخ ●

خانوادهبروند:
می ○ مالقات به بار هر که نفر چهار فرقیاین و باشند، ثابتی افراد باید روند

اینافراداصطالحاًنمی نباشند. یا باشندو یکخانواده از نفر کندکههرچهار
شوند.نامیدهمی«حباباجتماعی»

می ○ انتخاب را نظرشان شخصمورد چهار خانواده اعضای اینکّل و طورکنند
برایمثال، انتخابکند. نفررا نیستکههریکازاعضایخانوادهبتواندچهار

هایخودهاومادربزرگگیرندتاپدربزرگوقتیتمامیاعضایخانوادهتصمیممی
نخوددعوتکنند.توانندازدوستانفر(راببینند،دیگرنمی4)
می ○ عمل به دعوت اعضاییکخانواده یکیاز از مالقاتوقتیکه به تا آید

آنصورتتمامیاعضایخانواده در نیزیشخصمالقاتشخصیبرود، کننده
می شخصبهمتعهد این که صورتی در حتی برود.شوند، مالقات به تنهایی

کروزباوالدینقرارگذاشتهشودوروزبنابراین،اینامکانوجودنداردکهمثالًی
بعدباچهارنفردیگر.

)فاصله ○ فیزیکیالزم در1.5ی مالقات ترجیحاً رعایتشود. همواره باید متر(
بیرون)مثالًدرحیاطخانهیاتراس(صورتپذیرد.

درصورتیکهیکیازاینافرادمریضباشد،بایدمالقاتلغوشود. ○
طاتاجتماعیمحدود،افرادمجازهستندتادرداخلبلژیکتردددرچارچوبارتبا ○

وگذار)توریستی(خودداریکنند.کنند،امابایدازگشت
تِکافراداستتابهنحودرستوشایسته،اینارتباطاتمسؤولیتتک ○

اجتماعیمحدودراتطبیقنمایند.


طوریدیگرقیدشدهباشد.کههرگونهتجمعبیشازدونفرممنوعاست،مگرآن

وگذاردرداخلکشورمجازاعالمشود.کهگشتایناحتمالوجودداردژوئن8از

 



هامراجعهکنم؟هایشهریامقبرهتوانمبهپارکسؤال:آیامی
جواب:بله،امکانمراجعهبهاینجاهاوجوددارد.مهماستکهبهطورمداومبرایهواخوری

اماشرایطمذکوردرفوقدرخصوصتردددربیرونازخانهورعایتفاصلهبادیگربهبیرونرفت.
بهاندازه بنابراین، دقیقوکاملرعایتکنید. یکافیازهمفاصلهبگیریدوبهصورتافرادرا

نشوید. جمع هم با گروهی


ها:درموردپارک

تند.چنانچهاطرافوسایلهاتعطیلهسهاوهمچنینهتل،رستورانوکافهشهربازی ●
هااستفادهنکنید.بازیبستهشدهاست،ازآنوسایلبازیدرونپارک

محدودکنیدوفقطبهپارک ● نظرمسافتترددخودرا درمحلزندگیاز تانهایمجاور
مراجعهنمایید.

راجعهتوانیدچندمرتبهدرروزبهپارکم،میگذاریاجتماعیفاصلهتربرایرعایتدقیق ●
وآمدراانتخابکنید.رفتهایکمکنیدوزمان


می آیا سؤال: سیستم از برایاستفادهVeloتوانم دیگر سیستم یمشترکازیا
(واتومبیلاستفادهکنم؟stepروک)دوچرخه،رو

شوندودرنتیجهممنوعنیستند.البته،هاوسایلنقلیهمحسوبمیبله،اینسیستمجواب:
شوداستفادهازاینگونهوسایلفقطبهمنظوررفتوآمدکاریوهمچنیندرمواردضروریمی

کرد.

(بازاست؟Voetgangerstunnelسؤال:آیاتونلعابراندرشهرآنتورپن)

ماند؛اینتونل(بازمیKennedytunnelماند.همچنینتونلکندی)زمیجواب:بله،اینتونلبا
سواراناست.فقطبرایمواردضروریترددکنیدومقرراتمربوطبهحفظفاصلهرابرایدوچرخه

نیزرعایتکنید.

یعمومیاستفادهکنم؟توانمازوسایلنقلیهسؤال:آیامی

همچنانمی شما بله، وسایلنقلیهجواب: از فقطبرایتوانید اما کنید، یعمومیاستفاده
نقلیه وسایل از چنانچه کنید. کار خانه در امکان حد تا تالشکنید ضروری. یعمومیموارد

بایدبهاندازهاستفادهمی فراموشنکنیدکهکنید، و فاصلهبگیرید، مسافراندیگر یکافیاز
(تقاضاDe Lijnرانی)راتمربوطبهحفظفاصلهبادیگرافرادرارعایتکنید.شرکتاتوبوسمقر

داردتاازدرپشتی،سواِراتوبوسیاترامواشویدوبرایخریدبلیتازپرداختپولنقدخودداری
کنید.

بههمیندلیل،ه وقطارممکناستتغییرکردهباشد. تراموا میشهساعاتحرکتاتوبوس،
مراجعهکنید.NMBSوDe Lijnقبلازحرکتبهسایتشرکت

شالیادستمالپوشاند،مثلیدیگریکهدهانوبینیرامیاستفادهازماسکویاوسیله
یورودبهایستگاهقطاریاایستگاهاتوبوس،یعمومی)ازلحظهسر،درتمامیوسایطنقلیه

«ماسک»سالاجباریاست.برایاطالعاتبیشتربهبخش11ترامواوغیره(برایافرادباالی
درهمینمتنمراجعهکنید.

محدودیت کاهشتدریجی افزایشاستفاده به مسلماً نقلیهها وسائط خواهداز عمومی ی
شود:انجامید.برایاجتنابازازدحام،ایننکاتتوصیهمی

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


وغیره(درصورتامکانباوسیله ● روروک،دوچرخه،ماشین، با یشخصی)پایپیاده،
یعمومیدارندبتوانندازآناستفادهترددکنید،تاکسانیکهنیازمبرمبهوسائطنقلیه

کنند.
وآمدخودداریکنید.درساعاتپررفتازتردد ●

کند؟ترددمیLinkeroeverوRechter-سؤال:آیاکشتیبین

کند،حاالبازشدهاست.ترددمیSteenpontonوLinkeroeverکهبینSint-Annaجواب:فرِی
مراجعهکنید.وبسایتیاقداماتایمنیبهاینبرایکسباطالعاتبیشتردرباره

پوشاند،مثلشالیادستمالیدیگریکهدهانوبینیرامیاستفادهازماسکویاوسیله
وسائطنقلیه شدندر سوار قبلاز باالیسر، سالاجباریاست.12یعمومیبرایافراد

درهمینمتنمراجعهکنید.«ماسک»عاتبیشتربهبخشبرایاطال

(رفتوآمددارد؟DeWaterbusسؤال:آیااتوبوسآبی)ِ
 تردد ساعات ایستگاهاتوبوسآبیجواب: موقتدر طور به استو کرده تغییر وLilloهای

Liefkenshoekروندوکندکهسرکارخودمیجامیتوقفندارد.اتوبوسآبیفقطافرادیراجابه
گردند.همچنینبرایمواردضروری)برایمراجعهبهدکتر،داروخانه،بانک،وغیره(ازکاربرمی

توریست کنید. اتوبوسآبیاستفاده از دارید دیگراجازه گردشدارند، قصد که افرادی و ها
وبسایتاتوبوسآبیسوارشدنندارند.برایاطالعاتبیشتررجوعکنیدبهیاجازه

پوشاند،مثلشالیادستمالیدیگریکهدهانوبینیرامیاستفادهازماسکویاوسیله
وسائطنقلیه شدندر سوار قبلاز باالییعمسر، سالاجباریاست.12ومیبرایافراد

درهمینمتنمراجعهکنید.«ماسک»برایاطالعاتبیشتربهبخش

نقلیهکاهشتدریجیسختگیری وسائط از افزایشاستفاده به مسلماً یعمومیخواهدها
شود:انجامید.برایاجتنابازازدحام،ایننکاتتوصیهمی

وغیره(یدرصورتامکانباوسیله ● روروک،دوچرخه،ماشین، با شخصی)پایپیاده،
یعمومیدارندبتوانندازآناستفادهترددکنید،تاکسانیکهنیازمبرمبهوسائطنقلیه

کنند.
وآمدخودداریکنید.ازتردددرساعاتپررفت ●

شود؟هادرخیابانهنوزکنترلمیسؤال:آیاپارکاتومبیل

دوشن تاریخ از جواب: اماکنعمومی11به پارکموقتدر کارت و پارکاتومبیل کنترل می،
هاتوسطشهرداریگرفتهشدهاست،شروعشدهاست.اینتصمیمبهدنبالبازگشاییمغازه

هاپارکخواهندکرد.زیراافرادبیشتریبهشهرخواهندآمدودرخیابان

برخیمناطقممنوعاست؟کنندهبههایآلودهسؤال:آیاهمچنانوروداتومبیل

هایآلودهمی،وروداتومبیل11جواب:ازتاریخ (مثلقبلLEZکنندهبهبرخیمناطق)مناطقِ
کنندهبهاینمناطقواردبشوند،جریمهخواهندهایآلودهممنوعشدهاست.چنانچهاتومبیل

اینتصمیمبهدنبالبازگشاییمغازه  توسطشهرداریگرفتهشدشد. افرادها زیرا است، ه
هاپارکخواهندکرد.بیشتریبهشهرخواهندآمدودرخیابان

می آیا شعبهسؤال: یکیاز در پارکینگبرایساکنان هایشهرداریتوانممجوز
(stadsloketدرخواستکنم؟)

http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta
https://www.dewaterbus.be/nl
https://www.dewaterbus.be/nl/nieuws/coronavirus


فقطآنالینمی حالحاضر در شما خیر، پارکینگبرایساکناندرخواستجواب: مجوز توانید
انجامدهید.الکترونیکییگیشهتوانیدازطریقکنید.اینکاررامی



توانمدرخواستمنعکردنپارککردنجلویمنزلمرارایگانلغوکنم؟سؤال:آیامی

توانیدایندرخواستراجواب:بله،چنانچهتابلویمنعپارکهنوزنصبنشدهاست،شمامی
می برایاینمنظور کنید. ادارهرایگانلغو با طریقایمیل«عالئمموقتترافیکی»یتوانید از

tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.beتماسبگیرید.032211333ییاشماره

توانمتاکسیبگیرم؟سؤال:آیامی

تاکسی بله، جابهجواب: دارندمسافر اجازه بایدحداقلها البتّه، کنند. فاصلهبین1.5جا متر
قلیهدارد.ینجاکرد،بستگیبهنوعوسیلهشودجابهافرادرعایتشود.تعدادافرادیراکهمی

 نیستآنها نیاز که زیرا شوند، یکاتومبیلسوار در دارند اجازه گذاریفاصلهاعضایخانواده
رارعایتکنند.اجتماعی

(درخواستکنم؟taxichequesتوانمچکتاکسی)سؤال:آیاهنوزمی

ندومعلولینیکهجاییندارسالکهبهطوردائمویاموقتاًتوانانییجابه65جواب:افرادباالی
 شرایطواجد میاین پرداختهستند، در تا کنند درخواست تاکسی چک همچنان توانند
میهزینه درخواسترا تخفیفزیادیدریافتکنند. طریقهایتاکسیخود ،اینفرمتواناز

شماره طریق از تلفنی به032211333ی ایمیل ارسال با یا و
SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.beانجامداد.برایکسباطالعاتبیشترمراجعهکنید

www.antwerpen.beبه

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

(بشوم؟carpoolenسفر)دارمبادیگرانبااتومبیلهمسؤال:آیااجازه

آن مشروطبر بله، که1.5کهجواب: افرادیرا تعداد فاصلهبینهرشخصرعایتشود. متر
شود.ینقلیهدارد.استفادهازماسکتوصیهمیجاکرد،بستگیبهنوعوسیلهشودجابهمی

شودکهبهطورمرتبهوایشود.توصیهمیاینمقرراتشاملحالاعضاییکخانوادهنمی
تا را کنید.اتومبیل تمیز را آن و کنید زه

بهطورکلّی،ازترددتاحدامکانخودداریشود.

دارمبهخانه اجازه آیا آردنن)سؤال: مثالدر کنارArdennenیتعطیالتیخود، یا )
ساحل،بروم؟

یانجامیتعطیالتیهستید،اجازهبله،چنانچهبیشازیکسالمالکیامستأجرخانهجواب:
شکستهنشود.«حباباجتماعی»رادارید.البتهبایدتوجهکنیدکهمقرراتمربوطبهاینکار

کشیکنم؟توانماثاثسؤال:آیامی

اثاث بله. منوطبهآنجواب: است، افرادکشیمجاز با کهراهکارهایمربوطبهرعایتفاصله
یگریموکولکنید.کشیغیرضروریرابهوقتدشودکهاثاثدیگررعایتشود.توصیهمی



استفادهازماسک



https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen
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
mailto:SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.be
mailto:SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b497a/wat-zijn-taxicheques
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening


سؤال:آیااستفادهازماسکدرخارجازخانهاجباریاست؟

بینیمی و دهان پوشاندن برای یاجواب: شال مانند آن، جایگزین یا و یکماسک از توان
استفادهازآن فضاهایعمومیومغازهدستمالسر،استفادهکرد. در توصیهمیها شود،ها

یکافیازدیگرانوجودندارد.استفادهازآندروسائطخصوصوقتیکهامکانرعایتفاصلهبه
سالاجباری12یافرادباالییعمومی)قطار،تراموا،اتوبوس،واتوبوسآبی(برایهمهنقلیه

درهمینمتنمراجعهکنید.«وسائطنقلیهوتردد»است.برایاطالعاتبیشتربهبخش

کند)امابااستفادهازماسکهمبایدخوبیتکمیلمیفادهازماسک،مقرراتفعلیرابهاست
مقرراترارعایتکرد(:

درصورتبیماریدرخانهبمانید. .1
دستانخودرابهطورمکرربشویید. .2
مترفاصلهبگیرید.1.5ازاشخاصدیگر .3
ادیگراندوریکنید.تاحدامکانازمالقاتبادیگرانبپرهیزیدیاازتجمعب .4

 
توانمماسکتهیهکنم؟سؤال:ازکجامی

حالحاضر در میانمردمماسکتوزیعخواهدشد. در اساستصمیمدولتفدرال، بر جواب:
دهیکرد.چنانچهشماماسکشودکهتوزیعماسکرابهچهشکلبایدسازمانبررسیمی

خیاطیبلدهستند که آشنایانخود و اقوام از ندارید، امکانبهدستآوردنآنرا یا ندارید
برای تأییدشدهتانبخواهید )الگوی بدوزند میماسک را ماسک ساختن برای دری توانید

طریقاینترنتمیhttps://maakjemondmasker.beوبسایت از چنانچهشما خواهیدبیابید(.
پیماسکسفارشدهید،مواظبفروشگاه ایمیلیا لینکقالبیامکهایاینترنتیقالبییا با

مراجعهکنید.www.safeonweb.be)فیشینگ(باشید.برایاطالعاتبیشتردراینباره،به

ایباقابلیّتسالیکماسکپارچه12جواب:شهرداریآنتورپننیزبرایتمامیساکناِنباالی
میاستفاده خریداری مجدد ماسکی توزیع برای شهرداری داروخانهکند. با آنتورپنها های

داروخانههمکاریمی ماسکاز جهتدریافتچند یکنامه خانواده برایهر ایارسالکند.
اولینماسکشود.می ژوئن ماه اوایل از برایاحتماالً رسید. خواهد دستشهروندان به ها

مراجعهکنید.www.antwerpen.beاطالعاتبیشتردراینبارهبهوبسایت

ایراچگونهبایدپوشید؟سؤال:ماسکپارچه

کهماسکراکند،امابهشرطآنراکمترمی19-ایگسترشکوویدجواب:پوشیدنماسکپارچه
دقت بایدبا پوشیدن،شستنونگهداریماسکرا برداشتن، گذاشتن، طرز درستبپوشید.

 در دهید. انجام صفحهالزم ماسک،این پوشیدن صحیح طرز مورد در الزم تمامیاطالعات
شستنونگهداریآنتوضیحاتالزمآمدهاست.

مک)پزشکی(نیازدارید؟خواهیدبهدیگرانکمککنیدویاخودتانکآیامی

چهطریقمی از پزشکسؤال: تعطیلیرسمیبا یا و روزهایآخرهفته توانمدر
خانوادهخودمتماسبگیرم؟

درهایبستهکارمی بهخاطرشیوعکرونا،مطبپزشکانکشیکبا اولبهخطجواب: کنند.
(زنگبزنید.برایmedische triagelijnپزشکیبرایارزیابیموردشماویادداشتمشخصات)

مراجعهکنید.اینصفحهکسباطالعاتبیشتربه

https://maakjemondmasker.be/
https://www.safeonweb.be/nl/actueel/op-zoek-naar-mondmaskers-pas-op-voor-valse-webshops
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ea99360d93901ccac05f84c/stad-koopt-mondmaskers-voor-inwoners-en-verdeelt-ze-via-de-apothekers
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ea99360d93901ccac05f84c/een-mondmasker-dragen-dat-doet-u-zo
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e75e700cfff6919942e3a2f/zo-bereikt-u-een-dokter-tijdens-het-weekend


جلویخانه یا دارم منگاراژ میسؤال: امجایپارکدارم. در اختیارخواهمآنرا
بگذارند.چطورمی توانمایندکترهاوپرستارانقراردهمتااتومبیلخودرادرآنجا

کارراانجامدهم؟

شودوهید.بهشمایکبرچسبدادهمیقراردZorgparkingجواب:نامومشخصاتخودرادر
صبح8رویآننوشتهشدهکهبهیاران)دکترها،پرستارانودیگرپرسنلمراقبتی(بینساعت

اینگونهدروقتترددآنها12و پارککنند. شباجازهدارندجلویمنزلویادربگاراژشما
صرفه مردم به کمک میبرای اتوجویی شیشه روی آنها باشود. کارت یک خود مبیل

گذارندتادرصورتیکهراهشماراگرفتهبودندبهآنهازنگبزنید.شانمیتلفنشماره

می کجا در کمکسؤال: حالهایاجتماعیتوانمفهرستیاز ایکهشهرداریدر
دهدپیداکنم؟حاضرارائهمی

دورانبحرانکرونا،بهاینهایاجتماعیشهرداریدرجواب:برایدسترسیبهفهرستکمک
www.antwerpen.be/socialecentra:وبسایتمراجعهکنید

رسانیبهجتماعی،شارژکردنکنتورشارژی،کمکیمراکزادراینفهرستاطالعاتیدرباره
وغیرهآمده«یکودکخانه»هایدرآمد،شعبههایمحلیبرایافرادکمافرادمقروض،رستوران

است.

 

امبیاورد،یکسؤال:بهیکداوطلبنیازدارمتابرایمموادغذاییتهیهکندوبهخانه
صحبتید،ویافقطبهکسیبرایهممشکلکامپیوترییامشکلیدیگریراحلکن

نیازدارم.

همه شهرداری درخواستجواب: میی کمک به مربوط که میهایی گردآوری را کند.شود
می شهر درخواستساکنان توانند یک طریق از را خود آنالینهای وبسایتفرم در

eloket.antwerpen.beارائهکنند،یابهantwerpenhelpt@antwerpen.beایمیلارسالنمایند
ی(.کارمندانشهرداریهمه17صبحتا9تماسبگیرند)ازساعت080067010یویاباشماره
درخواست بررسی را جستمیها به و میکنند مناسب داوطلبان همهوجوی یپردازند.
گیرند.هاکامالًمحرمانهموردبررسیقرارمیدرخواست

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

خواهمبهدیگرانبهطورداوطلبانهکمککنم.سؤال:می

رسانیهاییدرجهتاطالعخواهندکمککنند،ازشهرداریبرگهجواب:ساکنانشهرکهمی
می همسایهدریافت پستی صندوق در تا بیندازند.کنند خود میهای ایعالقمندان نتوانند

برگه اینجا در را کنند.ها )اعضایدانلود خود نزدیکان از غیر که آنتورپن ساکنان از عده آن
توانندخودراخواهندکمککنند،میسایگان،دوستان،وغیره(بهافراددیگرنیزمیخانواده،هم

 در داوطلب عنوان افرادwww.antwerpen.be/antwerpenhelptبه این آنجا در معرفیکنند.
کمکمی نوع چه به که ببینند آگهیهاییتوانند و وبسایت است. درنیاز استخدام های

www.antwerpenhelpt.beزبان لهستانی،به اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی، هایهلندی،
دنظرتوانیدزبانموررومانیاییوعربیدردسترسهستند.درقسمتباالسمتراست،می

خودراانتخابکنید.

یکمکبهدیگرشهروندان،همچنانمقرارتمربوطبهرعایتبایستدروقتارائهداوطلبانمی
مترفاصلهبگیرید.1.5فاصلهدرتماسبادیگرافرادرارعایتکنند.بنابراین،هموارهازدیگران

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/zorgparking
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/antwerpen-helpt
mailto:antwerpenhelpt@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/a7c5bd02-6c29-4009-aade-ce3aaf2611c8/17291951_coronavirus_kaartjes_apen_helpt_AJ.pdf
http://www.antwerpen.be/antwerpenhelpt
https://ocmw.cmail20.com/t/j-i-qjulhlk-l-t/
https://ocmw.cmail20.com/t/j-i-qjulhlk-l-t/


دهند؟سؤال:آیاپرستارانخانگیاجازهدارندبهکارخودادامهب

تواندادامهپیداکند.جواب:بله،پرستاریدرمنزلمی

سؤال:آیااجازهدارمبهطورداوطلبانهافرادمعلولیانیازمندبهکمکرابااتومبیل
بهجاییببرم؟

 
جاکند،وبارعایتشودکههرباریکرانندههمانافرادراجابهجواب:بله،اماخیلیتوصیهمی

 بهداشتیو اجتماعیفاصلهراهکارهای گذاری حداقل باید رعایت1.5. افراد بین فاصله متر
ینقلیهدارد.جاکرد،بستگیبهنوعوسیلهشودجابهشود.تعدادافرادیراکهمی



همچنانسؤال: آیا دارم، نیاز دیگری اجتماعی کمک یا و دارم مالی مشکل اگر
(مراجعهsociale centraوگویفوریبهیکیازمراکزاجتماعی)توانمبرایگفتمی
کنم؟

یاولبهصورتآنالینیاتلفنیکارکوشندتادروهلهمیمراکزاجتماعیجواب:درحالحاضر،
مربوطبهدرخواستکمکمی اگرسؤالشما طریقکنند. از اینفرمدرخواستکمکشود،

مالقات بهیکقرار اضطرارینیاز بهطور اگر ایمیلارسالکنید. زنگبزنیدیا یا مطرحکنیدو
 Deurne Expo, Hoboken enپذیراست:دارید،بعدازتماستلفنیبایکیازاینمراکزامکان

Kiel, De Vondel. همچنینمرکزاجتماعیPleinبرایکسانیکهوضعاقامتآنهانامشخصو(
شناختیدارند()برایمراجعانیکهنیازبهکمکروانDe Wilgبحرانیاست(ومرکزاجتماعی

مانند.باقرارقبلیبازمی

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

سؤال:منتحتپوششیکیازمراکزاجتماعیهستمونیازبهموادغذاییدارم.

دهدکهچهوقتوکجاجواب:بامددکاراجتماعیخودتماسبگیرید.مددکاربهشمااطالعمی
توانیدتحویلبگیرید.خودرامیموادخوراکی

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

کنت کارتِ کردن شارژ برای )سؤال: شارژی میbudgetmeterور کجا به توانم(
مراجعهکنم؟

ویاKasbeheerوDeurne ExpoوDe Vondelتوانیدبهمرکزاجتماعیجواب:برایاینکارمی
افرادیساعتهبازهستند،مراجعهکنید.24کههرروزهفتهبهطورترمینالبهیکیازاینپنج

اجتماعی تحتپوششمرکز میLinkeroeverکه شهرداریهستند، در را کارتخود توانند
Zwijndrecht:واقعدرایننشانیشارژکنندBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht ،دراینصورت

زنگبزنیدووقتبگیرید.080099604یرایگانبهشمارهدرطولساعاتکاریاول

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

هاوجوددارد؟خانماندرطولروزوشبهابرایافرادبیسؤال:کدامکمپ

بی افراد نگهداریاز مراکز میجواب: جا اینافراد به شبانه و طولروز در دهند،خانمانکه
کرده اتخاذ کرونا با مقابله برای جتدابیری از آدرس:اند، این در روزانه نگهداری مرکز مله

Kerkstraat 43, 2060 Antwerpen  وبسایتدر همهاین از نگهداری،فهرستی مراکز ی
 Deدهیجاها)شانذکرشدهاست.تماسبامرکزاختصاصدماتهایموردنظرآنها،وخگروه

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_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


Stedelijke Dispatchingطریقایمیلامکان از فقطتلفنیو تمامکمپ( هایافرادپذیراست.
مانند.خانماندرآنتورپنبازمیبی

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین


می هنوز آیا )سؤال: شهرداریدرخواستآدرسمرجع از (referentieadresتوانم

کنم؟

جواب:بله.برایدریافتکمکمالیومدارکازدولت،مهّماستکهدریکآدرسرسمیثبت
adressen@antwerpen.beباشید.چنانچهمایلبهدرخواستآدرسمرجعهستید،بهنشانی

ایمیلارسالکنید.

 

(اجازهداردبرایdienstenchequeازطریقچکخدمات)چی،مثالسؤال:آیانظافت
یمنبیاید؟نظافتبهخانه

کهراهکارهایمربوطبهرعایتفاصلهباافراددیگررعایتشود.جواب:بله،منوطبهآن

 

(مراجعهکنم؟buurtrestaurantsهایمحل)توانمبهرستورانسؤال:آیامی

همچنینکافهاینرستورانجواب: و برایتحویلگرفتنخوراکها اما تعطیلهستند، تریاها
میبندیبسته شده البته کنید، مراجعه آنجا به ساعاتکاریتوانید رستوراندر  De 7های.

Schaken ساعتBakboordو )از نیستند باز عصرها 17دیگر برایکسباطالعات19تا .)
زنگبزنید.0497479772یبیشتربهشماره

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهنفهرستایهمچنین

توانمازخودمونزدیکانمدربرابرویروسکروناحفاظتکنم؟سؤال:چگونهمی

یکافیبادیگرانرعایتکنید،بهطورمکرردستانجواب:هرچهبیشتردرخانهبمانید،فاصله
هاییاغیرازایننکات،راهنماییخودرابشویید،ودرصورتبیماریبهپزشکزنگبزنید.ام

بهخیلیبیشتریهستکهبهماکمکمی را ازکنندتادورانشیوعکرونا سالمتبگذرانیم.
هاهستند:یکروالثابتراهرروزهداشتن،بهطورمستمرتفریحهااینیاینراهنماییجمله

اینوبسایتهارادرنراهنماییتریپذیرتوجهداشتن.صیلبسرخمهمکردنوبهافرادآسیب
بهطورفشردهومختصرآوردهاست.چنانچهبهعلتاسترس،اضطرابیافشارروحینیازبه

نگا تماس)اینصفحههیبهکمکدارید، همچنینمراکز آنتورپنبیندازید. (callcentersشهر
غیره(دردسترسبرایافرادیکهدرشرایطاورژانسیهستند)خودکشی،خشونتخانگی،و

انداز:هاعبارتترینوبسایتهستند.مهم

● problemen-psychische-bij-zoeken-www.vlaanderen.be/hulp
● eestelijkgezondvlaanderen.bewww.g

هانیزمراجعهکنید:توانیدبهاینوبسایتترمیبرایکسباطالعاتمشخص

● onthaa-www.telel.be
● www.awel.be 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
mailto:adressen@antwerpen.be
http://www.metsense.be/
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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.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
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● www.1712.be 
● w.caw.beww 
● www.jac.be 
● www.zelfmoord1813.be 
● www.nupraatikerover.be 
078150010:هایمربوطبهتربیتکودکانخطپاسخگوییبهپرسش ●

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

 ,1Gezin--یخانوادهونوجوانانهایمشاورهتوانمازکمکسؤال:آیاهمچنانمی
1Plan--مندشوم؟بهره

شناسانهاییکهپروندهدارند،مشاورانخانوادهوروانجواب:برایکودکان،نوجوانانوخانواده
ازطریقتلفن،ایمیلویاچتویدئوییدردسترسهستند.همچنین1Gezin, 1Planسازمان

دارندفعالهستند.هایجدیدیکهنیازبهکمکیخانوادهآنهابرایتشکیلپرونده

می ● شرایطاضطراریبهسر در یکخانواده استثناءچنانچه طور ممکناستبه برد،
این بر مشروط شود، انجام فیزیکی همهتماس توصیهکه افراد وی بهداشتی های

رارعایتکنند.گذاریاجتماعیفاصلهمقرراتمربوطبه
دانیدبهکجامراجعهاینیازبهکمکدارد،امانمیچنانچهشمااطالعداریدکهخانواده ●

مراجعه1Gezin, 1Planتوانیدبرایدریافتمشاورهیاراهنماییبهگاهمیبایدکرد،آن
کنید.

ایمیلارسالcontactpuntتوانیدبهمرکزتماس)شمامی (درمحلزندگیخودزنگبزنیدیا
یک.چنانچهکلیککنیدantwerpen.beیمراکزتماسرویبرایدسترسییافتنبههمهید.کن

ایمیلارسالنمایید.1g1p@antwerpen.beگاهبهسؤالکلّیدارید،آن

توانندبهفعالیّتخودادامهدهند؟سؤال:آیاپزشکانحیواناتخانگیمی

پزشکحیوانات.اینگذاریاجتماعیفاصلهجواب:بله،امافقطدرموارداورژانسیوبارعایت
دهدکدامموارداورژانسییاضروریهستندوکداممواردخیر.استکهتشخیصمی

هایمجهزبرایسالمندانیاتوانمبهدیدارافرادیبرومکهدرآپارتمانسؤال:آیامی
مراقبتیساکنهستند؟-مراکزمسکونی

یserviceflatsهایمجهزبرایسالمندان)جواب:درآپارتمان (کهتحتassistentiewoningenا
اطالعات است. تحتشرایطیممکن مالقات مراقبتیهستند، سرپرستیشرکتخدمات

اجعهکنید.مراینجابیشتربه

 مسکونیدر آنتورپنwoonzorgcentra)مراقبتی-مراکز مراقبتی شرکت به متعلق )
(Zorgbedrijf Antwerpenهرساکناجازهداردتاهفته)توصیه اییکمالقاتیداشتهباشد.

اطالعاتکنندههمیشههمانشخصباشدوآنهمتحتشرایطی.شودکهمالقاتفراوانمی

مراجعهکنید.اینجابیشتربه



هایشهرداریشعبه
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برایحاالمی فقط اما مالقاتتنظیمکنید، شهرداریقرار قبلبا مانند توانید برخیازصدور
مدارک.

یگذشتهتمرکزاصلی،شهرداریدرچندهفتهپیشگیریازگسترشویروسکرونابهمنظور
برای ایمن کامال شرایط در حاال است. گذاشته ضروری خیلی مدارک صدور روی را خود

اکنونشماکنندگانوکارمندانشهرداری،امکانمراجعهبهشهرداریوجودداردوازهمرجوع
کنید.می تنظیم مالقات قرار قبل مثل فاصلهتوانید رعایت علت بهبه رسیدگی و ایمن ی

تواندصادرنماید.شهرداریفقطبرخیازمدارکرامیافتاده،تعویقهایبهدرخواست

؟توانمدوبارهقرارمالقاتبگذارمبرایچهاموریمیسؤال:

جواب:

 بلژیکیدرخواستوتحویلگرفتنکارتشناسایی -
 (+B, C, D, E, E+, F, Fدرخواستوتحویلگرفتنکارتشناساییغیربلژیکی) -
 PUKوPINکدتحویلگرفتن -
 (kids-IDدرخواستوتحویلگرفتنکارتشناساییکودکان) -
 درخواستپاسپورت -
 یسفربرایفرزندخردسالاجازه -
 یموقت(درخواستگواهینامه)همچنینگواهینامه -
توانیدتغییرآدرسدرچیپکارتشناساییپسازنقلمکان.تذکر!آدرسجدیدرامی -

 یاتلفنیاعالمکنید.درخواستدیجیتالمانندگذشتهازطریقیک
 ثبتقانونیامضاء -
بیایدیاتازهبهدنیاآمدهاست:تأییدوثبتقانونیدرموردفرزندیکهقراراستبهدنیا -

 مشخصاتپدر
 اعالمازدواج -

یورودبهشهرداریراخواهندداشت.بههمیندلیل،فقطافرادیکهقرارمالقاتدارند،اجازه
ثمرخواهدبود.مراجعهبدونقرارقبلیبی

 وجود امکان این مالقات قرار تنظیم وقت در مّدتکنداشتچنانچه در بهه موردنظر زمان
شمامتوجهخواهیدشهرداریمراجعهکنید،درآنصورتحتمااطالعاتذیلرامطالعهنمایید.
هادارید.شدکهدراکثرموارد،حتیدرمواردفوری،مهلتبیشتریبرایدرخواست

دروقتمراجعهبهشهرداریباقرارقبلی،بهچهنکاتیبایدتوجهکنم؟سؤال:

 خواهشمندیمجواب: شهرداری، در افراد رعایت1.5جهتتضمینایمنیتمام را فاصله متر
شما یدستوجوددارد.کنندهایمحافظوضدعفونیهایشیشهدرشهرداریصفحهکنید.

بایدبهصورتتنهاوبدونهمراهبهشهرداریمراجعهکنید.کودکانوافرادیکهتواناییتحرک
کارتکافیندارند با شهرداریفقط برایپرداختدر بیاورند. خود با یکهمراه دارند اجازه ،

شود.پذیراست.استفادهازماسکاجبارینیست،اماتوصیهمیبانکییاکارتاعتباریامکان

یکسؤالفوریدیگرازشهرداریدارم.چکارکنم؟سؤال:

ازدرخواستبهصورتدیجیتالآیاامکانشودکهاوّلبررسیکنیدکهحتماتوصیهمیجواب:
درخواستانواعگواهییامدارکازاین.وجودداردیاخیر(e-loket) یالکترونیکیطریقگیشه

پذیراست.امکانطریق

ایمیلارسالinfo@antwerpen.beچنانچهسؤالفوریدیگریدارید،دراینصورتبهنشانی
کنندوکارمندانماموردشمارابررسیمینماییدوعنوانکنیدکهچراموردشمافوریاست.

https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht
https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht
mailto:info@antwerpen.be


وقتمالقاتمی بهشما صورتنیاز فقطدر نمیدهند. کنند،افرادیکه ایمیلارسال توانند
 (زنگبزنند.stedelijk contactcenterتوانندبهمرکزتماسشهری)می

می آیا شعبهسؤال: از )سلفیتوانم شهرداری (selfserviceloketسرویس
استفادهکنم؟

زیراکهخطراند،هایشهرداریقطعشدههایدیگردرشعبهجواب:خیر،کامپیوترهاودستگاه
باشد.هایلمسیباالمیکلیدهاوصفحهابتالبهویروسازطریقصفحه

(بایدتعویضشود.چکارکنم؟eIDسؤال:کارتشناساییالکترونیکیمن)

جواب:اگرمدتاعتبارکارتشناساییالکترونیکیشما)تقریباً(تمامشدهاست،جاینگرانی
توانیدازآندرماندوشماهمچنانمیهمچنانفعالمینیست.چیپدررویکارتشناسایی

نامه کرونا، به مقرراتمربوط خاطر به کنید. استفاده دکتر به وقتمراجعه در یا یداروخانه
یتعویضرادریافتکهنامهکنید.بهمحضاینتعویضمدارکرادیرترازوقتمعمولدریافتمی

الکترونیکیخودراازطریقُفرمیکههمراهنامهارسالشدهتوانیدکارتشناساییکردید،می
شودوازطریقُپستبهشماارسالمیPUKوPINچندهفتهبعدکداستدرخواستکنید.

دریافتآنمی پساز توانیدجهتتحویلگرفتنکارتشناساییخودباشهرداریوقتشما
مالقاتتنظیمکنید.

فوراًنیازبهکارتشناساییجدیددارید:ذیل آیابهیکیازایندالیل

کارتشماگمشدهاست؛-
بهسرقترفتهیاصدمهدیدهاست؛-
؛نیازداریدبهآنآنالینبرایاموریکارییاتکمیلفرممالیاتیِ-

جهتدرخواستکارتafspraken.antwerpen.beدرآنصورتهرچهزودترازطریقوبسایت
شناساییجدیدقرارمالقاتتنظیمکنید.

درخواستکرده را کارتشناساییخود بحرانکرونا یکیازچنانچهقبلاز آنصورت، در اید،
زند.زودی(بهشماتلفنمیکارمندانما)به

کارتاتباعخارجیالکترونیکیمن+ بایدتعویضشود.B/C/D/E/E+/F/Fسؤال:
چکارکنم؟

توانیدمانندگذشتهخودتانجهتدرخواستوتحویلگرفتنکارتشناساییشمامیجواب:
مدتاعتبارتاریخقرارمالقاتمطلوبنیستویااگرافرادغیربلژیکیقرارمالقاتتنظیمکنید.

به شما شناسایی میکارت تمام طریقزودی از ما با صورت آن در وبسایتشود،
www.antwerpen.be/eloket ُفرم و بگیرید  informatievraag voor»تماس

vreemdelingenzaken»کندویشمارابررسیمیراتکمیلکنید.یکیازکارمندانماپرونده
گیرد.باشماتماسمی

(برایخدماتدیجیتالیدولتdigitale sleutelجیتال)سؤال:مننیازبهیککلیددی
PINدانمُکددارم،ویابهایندلیلبهآننیازدارمکهنمی کارتشناساییPUKیا

(منچیست.eVKیاeIDالکترونیکی)

یاPINکدجهتتحویلگرفتنمراجعهکنید.اینجاجواب:برایدرخواستیککلیددیجیتالبه
PUKتوانیدمانندگذشتهازطریقجدیدمیafspraken.antwerpen.be.قرارمالقاتتنظیمکنید

(تغییرآدرسرابهشهرداریاطالعe-loketیدیجیتال)سؤال:منازطریقگیشه
یشهرداریمراجعهکنم؟ام.آیابایدبازهمبهشعبهداده

http://www.antwerpen.be/eloket
http://www.antwerpen.be/eloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a1d59d5ca69bc18a152981b/code-digitale-sleutel


اندازیم.شمااولبایدمنتظرباشیدمادرخواستتغییرنشانیرابرایشمابهجریانمیجواب:
بعداز اینکارممکناستچندهفتهطولبکشد. انجامدهد. پلیسمحلکنترلآدرسرا تا

یشهرداریقرارمالقاتتنظیمکنید)ازشعبهباتوانیدکنترلآدرسازسویپلیسمحلمی
(تاآدرسشمارارویچیپکارتشناساییشماتغییردادهafspraken.antwerpen.beطریق
شود.

گو اعتبار مّدت میهینامهاسؤال: تمام من )موقت( امتحانی هنوز من اما شود،
نتوانسته را رانندگی دورهعملی یا و بدهم ام ارتقاءی  nascholing)مهارت

vakbekwaamheidم؟(بگذرانم.چکارکنم؟چکارکن

 آنگواهینامهجواب: اعتبار مّدت که هایی بین 15ها و 29مارس پایان2020سپتامبر به
می تاریخ تا 30رسد، می2020سپتامبر حفظ را خود بهاعتبار نیازی شما بنابراین، کنند.

شود.یجدیدندارید،زیراکهتمدیدبهصورتخودکارانجاممیدرخواستگواهییاگواهینامه
 شامل امر گواهینامهاین حال همچنین و موقت و)دورهcode 95های مهارت( ارتقاء ی

شود.هایپزشکینیزمیگواهی

اند:هایرانندگینیزتمدیدشدههایآزمونمهلت

 تمدیدشدهاست.2020دسامبر31مهلتگذراندنامتحانرانندگیتاتاریخ -
-  تاریخ رانندگیتا مهارت ارتقاء امتحان 30مهلتگذراندن شده2020سپتامبر تمدید

است.

مراجعهکنید،وبرایمراجعهبهلینکمستقیمwww.vlaanderen.beبرایاطالعاتبیشتربه
کلیککنید.اینجا

گواهینامه )همچنین گواهینامه میدرخواست را موقت( بهی یکتوانید طریق از راحتی
ارسالکنید.اینگونهنیازیبهمراجعهبهشهردارینیست.چنانچهموفقدرخواستدیجیتال

درشهرداریتنظیمکنید.قرارمالقاتتوانیدیککارنشدید،میبهانجاماین

امکهدرآنتذکردادهشدهبایدگواهیتزریقیدیگریدریافتکردهسؤال:مننامه
انجامبدهمیاواکسنفلجاطفالرابهشهرداریتحویلبدهم.آیابایداآلناینکاررا

شودبعداانجامداد؟می

یاحتمالیباشید.کارثبتشودصبرکرد.نیازینیستکهنگرانجریمهجواب:برایاینکارمی
«کودکوخانواده»وبسایتواکسندرشهرداری،بعداوطبقروالقانونیانجامخواهدشد.در

یامورمربوطبهواکسندردورانکرونادربارهتمامیاطالعاتالزمKind en Gezinیاهمان
است. آمده



ل:بهعلتوضعیتکرونامناینحقرادارمتاازپرداختفاکتوریمعافشوم،سؤا
آوریزباله،ام)مثلبرچسبجمعو/یاتخفیفدرمالیاتدریافتکنمو/یاآنچهخریده

وقتاجاره چه شود. بازپرداخت من به غیره( و اتومبیل پارک تابلوی سالن، ی
شود؟پرداختانجاممی

جواب: درخواستکارمند بههمینهایبسیارزیادیبرایبازپرداختدریافتمیانما کنند.
دلیل،پاسخدادنبهسؤالشمایابازپرداختممکناستبیشترازروالمعمولطولبکشد.از

پوزشمی بهنشانیخواهیم.چنانچهسؤالیدربارهاینبابتازشما ییکبازپرداختدارید،
FI_terugbetalingen@antwerpen.be.ایمیلارسالنمایید.باسپاسازدرکشما
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https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/%23Vaccinaties
https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/%23Vaccinaties
mailto:FI_terugbetalingen@antwerpen.be
mailto:FI_terugbetalingen@antwerpen.be


یمجوزهاییساختمانبهگیشهیپروانهتوانمدرموردپروندهسؤال:آیاهنوزمی
ساختمراجعهکنموقرارمالقاتتنظیمکنم؟

(den Bell، Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpenهایساختمان)یپروانهگیشهجواب:
یعنیهرسه است، کرده ازطبقساعاتکاریقبلشروعبهکار جمعه پنجشنبهو شنبه،

 9ساعت لغو12تا عمومی تحقیقات چارچوب در ضروری قرارهای فقط حاضر، حال در .
مدارنمی رؤیت برای مثال شماشوند، نیستند. دسترسی قابل دیجیتال صورت به که کی
توانیدبهصورتاینترنتییاتوانیدمثلگذشتهوقتمالقاتتنظیمکنید.شماهمچنینمیمی

اینصفحهیاطالعاتالزمدرهمههایساختماِنشهریتماسبگیرید.یپروانهتلفنیباگیشه
آمدهاست.

توانمبکنم؟وسازخودرارؤیتکنم.چکارمییساختخواهمپروندهسؤال:منمی

توانیدتازمانیکهراهکارهایکرونابهقوتخودباقیاست،بهصورتآنالینجواب:شمامی
پرونده بهمحتوای دیجیتال، صورت به پرونده دریافت برای کنید. مشاهده را مجوز ی

omgevingsvergunning@antwerpen.beایمیلارسالنماییدودرقسمتموضوعایمیلاینرا
 پروژه[]شمارهdigitale inzage bevraging aanpalenden‘بنویسید: ی ’  digitale inzage‘یا
beslissingسپسماپروندهراازطریقایمیلدراختیارشماقرارخواهیمداد.’.یپروژه[]شماره

منمی محتوایپروندهسؤال: )خواهم راruimtelijk dossierیآمایشسرزمین )
آیاهنوزامکانآنوجوددارد؟مشاهدهکنموپاسخبدهم.

رؤیتپرونده تحقیقاتعمومیو بهحالتتعلیقجواب: آمایشسرزمینموقتاً هایمربوطبه
شود.روندبررسیهرپروندهبهصورتجداگانههادوبارهشروعمیاند،اماکاررویآندرآمده

آمدهاست.اینصفحهیاطالعاتالزمدرهمهانجامخواهدشد.

ساخت درخواستمجوز تحقیقاتعمومی)سؤال: و بودم کرده  openbaarوساز
onderzoekشود؟(درجریانبود.اینکاردرشرایطفعلیبهچهنحوانجاممی

هااند.کاررویآنایکهدرجریانبودند،موقتاًبهحالتتعلیقدرآمدهتحقیقاتعمومیجواب:
تاریخ 5از فهرستیاز آنتورپنبهتحقیقعمومی70میدوبارهشروعشدهاست. ایکهدر

اندحالتتعلیقدرآمده در بیابید.میاینجارا بهصورتجداگانهتوانید پرونده بررسیهر روند
اینموردمی در دایرهانجامخواهدشد. یهمههایساختمانتماسبگیرید.یپروانهتوانیدبا

آمدهاست.اینصفحهاطالعاتالزمدر

(هنوزبازاست؟bedrijvenloketها)یشرکتسؤال:آیاگیشه

وجودندارد.چنانچهنیازبههاشرکتیگیشهجواب:درحالحاضر،امکانتنظیمقرارمالقاتبا
شماره طریق از است بهتر دارید، مشخصی اطالعات ایمیل033386688ی یا و

bedrijvenloket@antwerpen.be به چنانچه تماسبگیرید. اینسازمان دیجیتالبا برایکلید
ازدولتhinderpremie-coronaیاهمان«غرامتبیکاریبهخاطرراهکارهایکرونا»درخواست

ایمیلارسالکنیدویکdigitalesleutel@antwerpen.beفالمانویامورددیگرینیازدارید:به
 از eIDکپی کنید.eVKیا ضمیمه را خود


همچنانبازاست؟GATE15المللییدانشجویانبینسؤال:آیاگیشه

اینگیشهتعطیلمی باتمامیدانشجویانبینجواب:خیر، باشد. قرارGATE15المللیکهبا
شانتماسگرفتهشدهاست.برایکسباطالعاتمالقاتداشتند،قبالازطرفنهادآموزشی

مراجعهکنید.نصفحهایبیشتربه

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
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
https://www.ondernemeninantwerpen.be/bedrijvenloket@antwerpen.be
https://www.ondernemeninantwerpen.be/bedrijvenloket@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a1d59d5ca69bc18a152981b/code-digitale-sleutel
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.gate15.be/en/news/gate15-maatregelen-tegen-corona/


مراجعهکنم؟Woonkantoorتوانمبهسؤال:آیامی

نمایندگی شعبههایسازمانجواب:  ,Berendrecht, Ekerenهایشهرداریهایمسکندر
DeurneوWilrijkپذیرنیست.کارمندانهمچنانتعطیلهستند.قرارمالقاتباایندفاترامکان

را تالشخود ایمیلخدماتمیهمچنانحداکثر طریقتلفنیا از تا )تلفن:کنند رسانیکنند
033386066،woonkantoor@antwerpen.be).

قبلیمی قرار با Woonkantoorتوانیدمثلگذشتهبه برایگرفتنEcoHuisدر مراجعهکنید.
کنندگانیکهبهعلتویروسزنگبزنید.رجوع033386066یبهشمارهWoonkantoorوقتبا

کروناقرارشانلغوشدهاست،دروقتگرفتنوقتاولویّتدارند.،فقطدرمواردضروریوقت
شود.مالقاتدادهمی

مراجعهکنم؟EcoHuisتوانمبهسؤال:آیاهنوزمی

تاریخسه توانیدمثلقبل،میمی19شنبهاز مشاوراِن بهیکیاز قبلی، قرار EchoHuisبا
یفاکتورهایبرق،گازوآببپرسید.برایمراجعهبایدهایخودرادربارهمراجعهکنیدوپرسش

یقرارمالقاتینحوهوقتبگیرید،وپسازگرفتنوقتبهشمادربارهوبسایتازقبلازطریق
شود.دهمیتوضیحاتیدا

حاضراستدراینزمینهنیزبهEcoHuisایبرایکاهشمصرفانرژیدارید،مسلماًاگربرنامه
یکمشاورکاهشانرژیباشماره برایگرفتنوقتبا تماس032170811یشماکمککند.

ایمیلارسالکنید.n@antwerpen.beplantwerpeبگیریدویابهنشانی

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

(بازهستند؟webpuntenسؤال:آیامراکزاینترنتی)

توانندبهصورتتلفنیهالغوشدهاست.البته،افرادمیجواب:خیر،وهمچنینتمامیدرس
ویابرایراهنماییانفرادیوقتمالقات032868585تلفنکمکدریافتکنندازطریقشماره

تنظیمکنند.

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

سؤال:آیاانبارلوازممنزِلشهرآنتورپنهمچنانبازاست؟

ابهقوتخودباقیباشند،باشد.تازمانیکهراهکارهایکرونجواب:خیر،اینمکانتعطیلمی
امکانمراجعهبهآنجاوجودندارد.مهلتنگهداریبرایهریکازاقالمششماهاست،امااین

دارند،مهلتبهحالتتعلیقدرمی زمانیکهنگهداریاینوسایلدرحالتتعلیققرار تا آید،
نیزتمدیدمیزماننگهداریآنمدت بنابراین،شهروندانها توانندبعدازدورانبحرانمیشود.

فعلیبهاینمکانمراجعهکنندولوازمخودراتحویلبگیرند.افرادیکهتمایلدارندتادروقت
توانندمشخصاتتماسخودراازطریقایمیلبازشدنمجددانبارباآنهاتماسگرفتهشود،می

inboedels@stad.antwerpen.beبهایننشانیارسالنمایند:

 

یمدنیشعبه

 

شود؟مراسمازدواجمندرشهرداریبرگزارمیسؤال:آیا

30هایقانونیوکلیساییوجوددارد.دریکمراسمازدواجحداکثرجواب:امکانبرگزاریازدواج
یگذاریاجتماعیرعایتشوند.باهمهمقرراتفاصلهکهیحضوردارند،منوطبهآننفراجازه

mailto:woonkantoor@antwerpen.be
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/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
mailto:inboedels@stad.antwerpen.be


یشرایطمراسمعقدصحبتشود.برگزاریهرگونههاتماسگرفتهخواهدشدتادربارهزوج
باشد.جشنومهمانیبعدازعقدهمچنانممنوعمی

توانمتولدفرزندمرابهشهرداریاطالعبدهم؟سؤال:آیامی 

آیند.امااطالعدادنهابهطورموقتبهحالتتعلیقدرمیربیمارستانجواب:اطالعدادنتولدد
می مسلما میرسمیبهشهرداریرا شما بهتوانانجامداد. را نیاز توانیدمشخصاتمورد

بیابید.اینجاتوانیددرصورتدیجیتالبهمابرسانید.تمامیاطالعاتالزمدراینزمینهرامی

توانمفوتاعضایخانوادهرابهشهرداریاطالعبدهم؟سؤال:آیامی

دهد.دهد،فوتافرادرابهصورتدیجیتالانجاممیجواب:شرکتیکهکارتشییعراانجاممی

 مراسم یک در حداکثر اجازه30خاکسپاری آننفر به منوط دارند، حضور مقرراتی که
گذاریاجتماعیدرنظرگرفتهشوند.برگزاریهرگونهتجمعومراسمبعدازخاکسپاریفاصله

همچنانممنوعاست.


می آیا درwettelijke samenwoning«)همزیستیقانونی»توانمسؤال: (خودرا

انم؟شهرداریبهثبترس

هیچ بدون میجواب: مشکلی آنالینگونه صورت به کار این دهید. انجام را کار این توانید
یشهرداریندارید.تمامیاطالعاتالزمدرفیشپذیراستونیازیبهمراجعهبهشعبهامکان
آمدهاست.بنابراین،نیازینیستکهدرخواستخود wettelijke samenwoningرسانِیاطالع

رابهوقتدیگریموکولکنید.


کنم؟توانمدرخواستتابعیتسؤال:آیامی

می انجام دیجیتال صورت به کامالً درخواست این بخشاول وبسایِتجواب: طریق از شود.
www.antwerpen.be/eloket ُفرمnationaliteitsaanvraagراتکمیلکنید.بعدازتکمیلُفرم،ما
درباره الزم اطالعات میتمامی ارائه شما به را باشید داشته باید که شرایطی دهیم.ی
آوریکنید.بنابراین،نیازینیستدهیمکهچهمدارکیرابایدجمعهمچنینبهشماتوضیحمی

کولکنید.کهقدمنخستبرایایندرخواستبهبعدازبحرانکرونامو

یخانگیآوریزبالهزبالهوجمع



شوند؟آوریمیهایخانگیجمعسؤال:آیازباله

صبح،یعنییکساعت6هاازساعتشوند.زبالهآوریمیهایخانگیجمعجواب:بله،زباله
زبالهآوریمیزودترازقبل،جمع بنابراین،  چنددقیقهقبلشوند. نهایتاً ازهایخانگیخودرا

آوریزبالهقبلازهایجمعصبحبیرونبگذارید.هدفشهرداریایناستکهماشین6ساعت
ُپررفت کارکنانشهرداریمیساعات اینگونه برسانند. اتمام به را خود کار صبح توانندوآمد

آوریکنند.هارادرمناطقبیشتریجمعزباله

شوند؟میآور(جمعgrofvuilهایحجیم)سؤال:آیازباله

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


هایحجیمخودرابهپارکبازیافتببریدودرخواستکنیدکهباتوانیدزبالهجواب:بله،شمامی
قبلیازجلویدربمنزلشماجمع اینبارهبهقرار برایاطالعاتبیشتردر اینآوریشوند.

مراجعهکنید.وبسایت

توانیدباکارتبانکیپرداختراانجامدهید.اگرامکانها،میآوریایننوعاززبالهدروقتجمع
بعداًبهشماارسالخواهدشد.بهخاطرشرایطپرداختباکارتبانکیمیسرنباشد،فاکتورآن

یاداریفاکتورنخواهدشد.فعلی،بهطوراستثناءبهشماهزینه

مانند؟(بازمیrecyclageparkenهایبازیافت)سؤال:آیاپارک

پارک جواب: هستند: باز مناطقدوباره این بازیافتدر  ,Berchem, Deurne, Luchtbalهای
Wilrijk, Zandvliet en Linkeroever en Hobokenاماتوجهبفرماییدکهشمابرایمراجعهبه،

مراجعهکنیداینجاهابایدازقبلوقتبگیرید.برایتنظیمقرارویااطالعاتبیشتربهاینمکان

(خودراشارژکنم؟sorteerpasjeتوانمکارتزباله)سؤال:چگونهمی

شارژکنید.sorteerpasopladen.antwerpen.beتوانیدآنالینازطریقجواب:کارتزبالهرامی
می ندارید، کامپیوتر زبالهچنانچه حجمکمیاز )توانید وrestafvalیپسمانده )PMDبدون را
رهایمخصوصزبالهبریزید.موجودیشمارویکارتزیرصفرخواهدشارژکردنکارتدرکانتین

وضع راهکارهای لغو از بعد میرفت. خدماتشده مرکز در را خود کارت توانید
(dienstencentrumودرشعبه)،یشهرداریدوبارهشارژکنید.برایبرطرفکردنمبلغزیرصفر

کنید.می شارژ را بیشتری مبلغ وقت آن بایست

یاکارتA-kaartویاکارتزبالهدرخواستکنم،ویامنA-kaartخواهمیکمنمی

امویااینکارت)ها(خرابشدهاست.چکارکنم؟یخودراگمکردهزباله

درباره را خود سؤال جواب: دریافت زبالهA-kaartی کارت بهیا ایمیل ارسال با جدید ی
sorteerstraatjes@antwerpen.be ( شهری تماس مرکز با یا و کنید  stedelijkمطرح

contactcenterتماسبگیرید.032211333ی(بهشماره

ذکربفرماییدتامابتوانیمکارتزباله یجدیدبرایشمادرستدراینایمیلمشخصاتزیررا
کنیم:

نوادگینامونامخا ●
آدرس ●
(rijksregisternummerیملیدربلژیک)شماره ●
تلفنشماره ●
ایمیل ●
یکارتدارید:شمارهA-kaartاگر ●

 یا زباله کارت که )شمارهA-kaartزمانی زباله کارت مشخصات شد، آماده کارت،شما ی
هایپرداختهزینه(بهشماایمیلخواهدشد.روش

راازطریقُپستدریافتخواهیدکرد.A-kaartچندروزبعدکارتزبالهیا


هایتجاریهاودیگربنگاهها،مغازهها،رستورانها،کافههتل


https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
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
mailto:sorteerstraatjes@antwerpen.be


توانممراجعهسؤال:منیککارآفریندرآنتورپنهستموسؤاالتیدارم.بهکجامی
کنم؟

این در آنتورپنرا در برایکارآفرینان مفید و تمامیاطالعاتجامع توانیدوبسایتمیجواب:
شود.روزمیایناطالعاتنیزبهطورمستمربه .ondernemeninantwerpen.be/coronaبیابید:

هااجازهدارندبازبمانند؟سؤال:کداممغازه

بازشدهمیتمامیمغازه11جواب:ازتاریخ اند،البتّهتحتشرایطمحدودکهدرزیرآمدهها
است:

دقیقهخرید30مترمربعازیکمغازهوحداکثربهمدت10هرمشتریحقدارددرهر ●
خودراانجامدهد.

متریالزامیاست.1.5یایمنِیرعایتفاصله ●
البته،افرادزیرسّنقانونی)بایدهمراهبایکیازوالدینافرادبایدتنهابهخرید ● بروند.

باشند(وافرادنیازمندبهکمکازاینقاعدهمستثناءهستند.
اینزدیکمحلسکونتیامحلکارخودبروید.شودکهبرایخریدبهمغازهتوصیهمی ●
شانتحرکوراهرفتنبرایسال،افرادیکه65دروقتخرید،حقاولویّتباافرادباالی ●

دشوارونیزکارکنانبخشبهداشتودرماناست.
 

سالن سالنهمچنین زیبایی، سالنهای غیرپزشکی، پدیکوِر آرایشگاههای ناخن، هایهای
هاهایخالکوبیوپرسینگاجازهدارنددوبارهدرهایخودرابگشایند.آنزنانهومردانه،سالن

قرارقبلی بایدماسکبپوشندورعایتفاصلهمهّمکارکنند،مشتریانوپرسنلآنبایدبا ها
است.

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

(speelautomatenhallen،)ها.خانههایماساژوروسپیی،سالنبنداماکنشرط


سؤال:ساعتکاریفروشگاهچگونهاست؟

هایهامجازهستندطبقساعاتوروزهایکاریخودبازباشند.مغازهجواب:تمامیفروشگاه
بازبمانند.22شبانهمجازهستندحداکثرتاساعت

مانند؟هاودفترهایُپستیبازمیسؤال:آیابانک

هااجازهدارندطبقساعاتکاریمعمولخودبازباشند.دفاتروسازماناین

هااجازهدارندبازبمانند؟هاوکافهسؤال:آیارستوران

هااجازهدارندغذاراباهاتعطیلهستند.البته،رستورانهاوکافهجواب:خیر،تمامیرستوران
آماد غذای یا و برسانند مشتریان منزل به کنند.پیک عرضه خود مشتریان به ُبردن برای ه

هایهااجازهندارنددررستورانبنشینندوغذابخورند.ازایجادصفبنابراین،مشتریانرستوران
ها،مترفاصلهبگیرید.تمامیمتصدیانکافه1.5طوالنیبایدخودداریشود.هموارهازدیگران

گونههایخودراازمعابرعمومیبردارند.اینندلیهاموظفهستندمیزوصهاوهتلرستوران
شود.هاجلوگیریمینشینندوازازدحامآنهانمیمردمبهصورتگروهیدرجلویاینمکان

تاریخ اجازهداشتهباشندکهبهژوئنرستوران8احتمالدارداز تحتها البتّه تدریچبازشوند،
ها،بارهاوغیره.یکافهیبعدشرایطسختگیرانه.ودرمرحله

 

https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona


می هنوز آیا برومسؤال: خودم یا بیاورند منزل درب تا سفارشبدهم غذا توانم
تحویلبگیرم؟

جواب:بله.رساندنغذاباپیکویاتحویلگرفتنآنازرستورانوغیرهممنوغنیست،منوطبه
رعایتشود.ازایجادصفدربیرونفروشگاهگذاریاجتماعیفاصلهکهراهکارهایمربوطبهآن

شود. خودداری باید امکان حد تا


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

هااجازهدارندبهعنوانفروشگاهبازبنزینهایپمپایوفروشگاههایکنارجادهجواب:رستوران
هایامامشتریانآنهااجازهندارندغذایخودرادرحالتنشستهمیلکنند.ازایجادصفبمانند،

مترفاصلهبگیرید.1.5طوالنیبایدخودداریشود.هموارهازدیگران

شود،اجازهندارددرروزهایآخرهفتهبازباشد.ایموادخوراکیفروختهنمیچنانچهدرمغازه

مانند؟(بازمیnachtwinkelsهایشبانه)سؤال:آیامغازه

شبتعطیل10هایشبانهاجازهدارندبازبمانند،اماموظفهستندساعتجواب:بله،مغازه
کنند.البتهبایدازایجادازدحاموصفخودداریشود.

قمارخانه کازینوها، آیا سؤال: اماکن و دارند اتومات دستگاه بندیشرطهاییکه
(wedkantorenاجازهدارندبازبمانند؟)

بندند.جواب:خیر،ایناماکندرهایخودرامی

توانمشبرادرهتلبگذرانم؟سؤال:آیامی

هتل بخشقهوهجواب: اما بمانند، باز دارند اجازه )سالنها رستوران وخانه، هایمشترک(
البفضاهایتفریحیآن تعطیلشوند. باید هتلها سرویساتاقدر وته، میز است. مجاز ها

هانیزبایدهایاجتماعدرهتلهادرمعابرعمومیبایدبرداشتهشوند.سالنهایهتلصندلی
تعطیلشوند.

می آیا مسافرخانهسؤال: یا هتل در صبحانهتوانم و خواب جای فقط که هایی
)می bed&breakfastsدهند یا )AirBnBیککم در یا اینقبیلو پینگوجاهاییاز

شبرابگذرانم؟

خانه جواب: )کمپینگ، تفریحی و توریستی B&Bهای شوند.AirBnBیا تعطیل باید وغیره(
هاالبتهاجازهسکونتدرآنجارادارند.ترددهایضروریفقطدرساکنان)دایمی(ایننوعخانه

است. مجاز زندگی محل نزدیکی


هایزیباییاجازهدارندبازبمانند؟هاوسالنآرایشگاهسؤال:آیا

آرایشگاه سالنجواب: و سالنها زیبایی، سالنهای غیرپزشکی، پدیکور ناخن،های های
هایشغلیهایخالکوبیوپرسینگاجازهدارنددوبارهفعالیّتهایمردانه،وسالنآرایشگاه

هابایدباقرارقبلیکارکنند،مشتریان)باالیاص.آنخودراازسرگیرند،البتّهتحتشرایطخ
هابایدماسکبپوشندورعایتفاصلهمهّماست.سال(وپرسنلآن12



 
(اجازهدارندبازبمانند؟wellnesscentraسؤال:آیاسوناهاومراکزسالمت)

می تعطیل همچنان سالمت مراکز و سوناها خیر. خیر. اگجواب: حتی صورتمانند، به ر
می کار کنند.خصوصی



سازیاجازهدارندبازبمانند؟هایبدنسؤال:آیاباشگاه

باشگاه طبقاحکامیکهدولتفدرالصادرسازیهمچنانتعطیلمیهایبدنجواب: مانند.
شوند.هایتفریحیمحسوبمیهاجزءفعالیّتکرده،آن

فروشگاه آیا بهسؤال: مربوط که اماکنی و بازسکسمیها دارند اجازه شوند
بمانند؟

جواب:خیر.تمامیایناماکنبایدهمچناندرهایخودراببندند.دلیلاینامرایناستکهدر
ایناماکنتضمینیبرایرعایتمقرراتمربوطبهرعایتفاصلهوجودندارد.

هایفرهنگیورزش،اوقاتفراغتوفعالیّت
 

شهریتعطیلهستند؟سؤال:کدامیکازدفاتر

جواب:

یآزادانهمراجعهباشند.تمامیمراکزفرهنگیوتجمعمتعلقبهشهرداریتعطیلمی ●
کتابخانهبه جهتوسختمقرراتسفتپذیراست،البتّهتحتژوئنامکان2ازتاریخها

هرناحیهیککتابخانهبرایتحویلگرفتناکنوندرهممقابلهباگسترشویروسکرونا.
می قبلیکار قرار با استکه وقتمیچیزیباز برایتنظیم وبسایتکند. به توانید

antwerpen.bibliotheek.beحاالهایشهریحاالبازهستند.البتّه،مراجعهکنید.موزه
بهوبسایت برایاطالعاتبیشتر بهصورتآنالینتهیهکنید. را قبلبلیتخود از باید

 موزهمراجعهکنید.
هایورزشیروبازباشند.اکثرمکانهایورزشیواستخرهاتعطیلمیباشگاهتمامی ●

تبرایآگاهیازساعاتکارواطالعا اند.ایبازشدهحاالدیگرتحتشرایطسختگیرانه
مراجعهکنید.Sporting Aبیشتربهوبسایت

تمامینهادهاینوجوانان. ●
(.stadsarchiefآرشیفشهر) ●

میدانیدرهوایآزاد-و-هایدومیاینامکانوجودداردکهمثلقبلازبرخیزمین4ازتاریخ
توانیداستفادهکنید:هامیاستفادهکنید،البتهبارعایتمقررات.بهطورمشخصازاینمکان

دو -و-اتاق در Park Groot Schijnمیدانی شهر در دوDeurneواقع میداِن مرکز-و-، میدانی
واقDe Rode Loopورزشی شهر در دوMerksemع میدان و -و-، پارکورزشِی  Deمیدانِی
Schinde شهر در وبسایتEkerenواقع به بیشتر اطالعات و کار ساعات آگاهیاز برای  .

Sporting A.مراجعهکنید

ادهایفرهنگیتعطیلهستند؟سؤال:کدامنه

هایجواب:برخینهادهایفرهنگیتعطیلهستند.منظورازنهادهایفرهنگی،تمامیسالن
باشد.هایکنسرتوسینماهامیاُپراوتئاتر،سالن

https://antwerpen.bibliotheek.be/
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
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties


هایشهریحاالبازهستند.البتّه،حاالبایدازقبلبلیتخودرابهصورتآنالینتهیهکنید.موزه
اطالعاتبیشتربهوبسایتموزهمراجعهکنید.برای

بهمراجعه آزادانه کتابخانهی ها تاریخ امکان2از ژوئن تحت البتّه است، مقرراتپذیر
هرناحیهیککتابخانهبرایاکنوندرهمجهتمقابلهباگسترشویروسکرونا.وسختسفت

میت کار قبلی قرار با که است باز چیزی گرفتن حویل میکند. وقت تنظیم بهبرای توانید
مراجعهکنید. antwerpen.bibliotheek.beوبسایت



موزه تدابیریاتخاذمیسؤال: بیهایشهریچه بازدید تا موزهکنند از راخطر ها
تضمینکنند؟

پذیرنیست.موزهدربهمنظورکاهشدادنگسترشویروسکرونا،ورودآزادبهیکموزهامکان
دهد.بلیتخودرابایدازقبلوساعاتثابتیبهحداکثرتعدادیازبازدیدکنندگاناجازهورودمی

بهصورتآنالینخریداریکنید.

یورودفقطبازدیدکنندگانیکهازبلیتالکترونیکیمعتبروسندهویّتبرخوردارهستند،اجازه
بهموزهرادارند.همچنینکسانیکهحقورودرایگانبهموزهرادارند،بایدنخستبرایخود

پذیرنیست.بلیترزروکنند.خریداریبلیتازپیشخواندرحالحاضرامکان

هامراجعهکنید:بیشتربهوبسایتهریکازموزهبرایاطالعات

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

هاییکهقابلبازدیدهستند،هاونمایشگاهونیکلکسیهااطالعاتالزمدربارهدراینوبسایت
وهمچنینتدابیرایمنیاتخاذشده،آمدهاست.

برایبازدیدکنندگان)یکهپرداختمیسرویسبهداشتیدرموزه مقرراتها بازاست. کنند(
اینزمینهرعایتمی بهداشتیالزمدر  آنتورپنینقشهرویشود. توانیدمشاهدهمیشهر

دردسترسهستند.هایسرپاییتوالتیعمومیوهادستشوییکنیدکدام

ام،امااینبرنامهلغوسؤال:منبراییکنمایشیافعالیّتفرهنگیبلیتتهیهکرده
شود؟یبلیتبهمنبرگرداندهمیشدهاست.آیاهزینه

اند.تمامیبرگزارکنندگاندرحالهالغوشدههاونمایشجواب:درستاست،تمامیفعالیّت
نمایشبرگزاریمجددفعالیّت و ها بلیتهاهستند. دارندودرصورتبرگزاریمجدد، اعتبار ها

یآنخودایدکهبرگزارکنندهایبلیتتهیهکردهباشند.اگربرایبرنامهدوبارهقابلاستفادهمی
تک با صورتلغو آنوقتدر اسرعوقتتماسگرفتهشهرداریاست، خریدارانبلیتدر تِک

شماپیشنهادخواهدشد.یمتفاوتبرایخواهدشد.آنوقتچندگزینه

https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://divaantwerp.be/nl
https://fomu.be/
https://fomu.be/
https://www.letterenhuis.be/nl/coronavirus
https://www.letterenhuis.be/nl/coronavirus
https://www.maagdenhuis.be/coronavirus
https://www.maagdenhuis.be/coronavirus
https://www.mas.be/nl/coronavirus
https://www.mas.be/nl/coronavirus
https://www.middelheimmuseum.be/nl/coronavirus
https://www.middelheimmuseum.be/nl/coronavirus
https://www.museummayervandenbergh.be/nl/coronavirus
https://www.museummayervandenbergh.be/nl/coronavirus
https://www.museumplantinmoretus.be/nl/coronavirus
https://www.museumplantinmoretus.be/nl/coronavirus
https://www.redstarline.be/nl/coronavirus
https://www.redstarline.be/nl/coronavirus
https://www.rubenshuis.be/nl/coronavirus
https://www.rubenshuis.be/nl/coronavirus
https://www.museumvleeshuis.be/coronavirus
https://www.museumvleeshuis.be/coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen


هایجشنتعطیلهستند؟هاوسالنسؤال:آیادیسکوتیک

هایجشنتعطیلهستند.هاوسالنجواب:بله،دیسکوتیک

سؤال:آیاامکانورزشکردنوجوددارد؟

می افراد طبیعتاً نزدیکیمحلجواب: در اما ورزشکنند، هوایآزاد انفرادیدر طور به توانند
تاریخ خودشان.زندگی برخیزمین4از میدانیدر-و-هایدومیمثلقبلامکاناستفادهاز

توانیداستفادههامیهوایآزادوجوددارد،البتهبارعایتمقررات.بهطورمشخصازاینمکان
 De Rode،مرکزورزشیDeurneواقعدرشهرPark Groot Schijnمیدانیدر-و-دوزمینکنید:
LoopواقعدرشهرMerksemوپارکورزشِی،De SchindeواقعدرشهرEkerenوHet Rooi

 شهر Berchemدر می. اعضایخانوادههمچنینافراد راتوانند یکسقفخود زیر آنها با که
کنندویاحداکثردودوستثابترابههمراهداشتهباشند.بنابراین،ازورودبههرزندگیمی
یورزشییابازیکهامکانورزش)یابازی(انفرادیدرآنوجودندارد،خودداریهگونهمحوط

ورودبهرخت ورزشهایمشترکوکافهها،دوشکنکنید. هاییتریاهاهمچنانممنوعاست.
آن دستورالعملکهدر از همواره ممنوعهستند. دارد، تماسفیزیکیوجود هایبهداشتیها

مترفاصلهبادیگران،شستندستانویاضدعفونیکردنقبلو1.5عایتپیرویکنید،مثلر
هایورزشیبایدبالفاصلهبهخانهخودبرگردید.برایرفتنبهبعدازورزش.پسازانجامفعالیت

ورزش،ترددمحدودبااتومبیلمجازاست.

شیدرفضاهایعمومیهایورزسازیودیگردستگاههایبدنتوانیدازدستگاهشماحاالمی
گذاریاجتماعیرارعایتهایمربوطبهفاصلهکهتمامیدستورالعملاستفادهکنید،منوطبهآن

توانیداستفادهکنید.میراهایبازیمنفردودستگاهکوچککنید.همچنینوسایلبازی

کنندهوتحتنظریکشرکت20باحداکثر،برگزاریورزشگروهیدرهوایآزادمی18ازتاریخ
گذاریوبهداشتیرعایتشوند.بهمجازاست.حینورزشبایدتمامیمقرراتفاصله،مربّی

محوطه این دلیل، )میدانهمین باز ورزشیفضای دوهای زمین-و-های هایچمنمیدانیو
شوند:هایورزشیبازمیمصنوعی(دوبارهبهرویباشگاه

 Wilrijkse Pleinمرکزورزشی    .

ورزشی   . Het Rooiمرکز )همچنینبرایافرادیکهبهصورتانفرادیBerchemواقعدر
خواهندبدوندبازاست(می

)همچنینبرایافرادیکهبهصورتDeurneواقعدرPark Groot Schijnمیدانی-و-میداندو   .
 خواهندبدوندبازاست(انفرادیمی

درآنتورپن.Willem Eekeleersپارکورزشی   .

De Schindeمرکزورزشی   . )همچنینبرایافرادیکهبهصورتانفرادیEkerenواقعدر
 خواهندبدوندبازاست(می

)همچنینMerksemواقعدرDe Rode Loopمیدانیمتعلقبهمرکزورزشی-و-میداندو   .
 بدوندبازاست(خواهندبرایافرادیکهبهصورتانفرادیمی

هایچمنطبیعیوجودندارد،چونکهچمندرحالتذکر!درحالحاضرامکاناستفادهاززمین
درحالحاضر،فقطهابشوداستفادهکرد.رشدوترمیماستتادرفصلورزشیجدیدازآن

هایچمنمصنوعیاستفادهکنید.توانیداززمینمی

شوند؟رهبازمیوقتدوباهاچهسؤال:کتابخانه



 تاریخجواب: از آزادانهبهکتابخانهمراجعهوسختتوانیدتحتمقرراتسفتژوئنمی2شما
توانیددوبارهچیزیازکتابخانهقرضبگیرید.درهرناحیه،میمی4کنید،اماازتاریخدوشنبه

است. کرده قبلیشروعبهکار قرار با دیگر مواد امکانتحویلگرفتنکتابو با یککتابخانه
چیزیراسفارشhttps://antwerpen.bibliotheek.beتوانندازطریقوبسایتکنندگانمیرجوع

نظر مورد مواد یا کتاب کتابخانه،  بگیرند. وقت خود سفارش گرفتن تحویل برای و دهند
صورت)سی به قبل از را غیره( و مجله آمادهبندیبستهدی، اینیتحویلمیشده در کند.

شوند.زمینه،مقرراتایمنیالزمرعایتمی


برایقرضگرفتنازکتابخانهرزروکرده کتابیاچیزدیگریرا ام.چهوقتسؤال:

توانمبرایتحویلگرفتنبهکتابخانهمراجعهکنم؟می

یهایزیر)کهسرویستحویلدارند(آمادهبخانهایددریکیازکتاجواب:اگرموادیکهرزروکرده
می صورت آن در هستند، دادن وبسایتتحویل طریق از توانید

https://antwerpen.bibliotheek.be:برایتحویلگرفتنآنوقتبگیرید

● 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،موادهایباالسرویستحویلندارد،رزروکردهایکهبرخالفکتابخانهاگرچیزیراکتابخانه
شود.آنچهکهشمامیکهآنکتابخانهدوبارهبازژوئن2تاریخماندتارزروشدهدرکتابخانهمی

یاضافهکنارگذاشتههفتهپسازبازگشاییکتابخانهبرایشمابدونهزینه2ایدتارزروکرده
شود.می

توانیدرزروخودرالغوکنید.برایایدرادیگرنیازندارید،درآنصورتمیاگرموادیکهرزروکرده
لغو ایمیل طریق از بخشمشتریان با تماسبگیرید.bib.klantendienst@antwerpen.beآن

خودراذکرکنید.A-kaartیحتمادرایمیلخودشماره

مهلتنگهداریکتاب آیا کتابخانهقرضگرفتهسؤال: اتوماتهاییکهاز امبهطور
شود؟تمدیدمی

اندتادوهفتهآنچهراکهازکتابخانهقرضگفتهجواب:تمامیمشترکینکتابخانهمجازهستند
یاضافینگهدارند.اگرمهلتآنچهکهبدونهزینهژوئن2تاریخدرهابعدازبازگشاییکتابخانه
شود.ایددردورانتعطیلیتمامشود،مهلتآنبهطورخودکارتمدیدمیازکتابخانهقرضگرفته

توانماستفادهکنم؟هامیکتابخانهسؤال:ازکدامخدماتدیجیتال

یخودازکداممراجعهکنیدوببینیدکهباپروفایلکتابخانهخدماتدیجیتالکتابخانهجواب:به
مندشوید.توانیدبهرهخدماتمی

https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib
https://antwerpen.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib
https://antwerpen.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib


کتابخانهقرضگرفته از برایآنچه تاسؤال: مبلغ آیا مبلغیپرداختکنم. باید ام،
بازمیزمانیکهکتابخانه دوباره برایها شوندومنامکانمراجعهبهکتابخانهرا

ماند؟م،بههماناندازهمیپرداختدار

اید،مبلغیبایدپرداختکنید،مهلتپرداختفعالًجواب:اگربرایآنچهازکتابخانهقرضگرفته
آید.بهحالتتعلیقدرمی

توانمبهکتابخانهببرم؟ام،میسؤال:آیاآنچهراکهازکتابخانهقرضگرفته

توانیددروقتتحویلخواهیدبرگردانید،مییدرامیاجواب:اگربازهمآنچهراکهقرضگرفته
( تحویل صندوق به یا برگردانید، را آن قبلی قرار با دیگر مواد یا ازinleverbusکتاب یکی )

هایزیربیندازید: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

کشدتاازرویکارتروزکاریطولمی3گردانید،حداقلتوجهداشتهباشیدآنچهراکهبرمی
شماحذفشود.

ها،دارمکهبهعلتتعطیلیموقتمراکزفرهنگی،موزهA-kaartسؤال:منیکُبن
توانمتعویضکنم.تکیلفاینُبنچیست؟موقعنمیهاواستخرهابهکتابخانه

(کهبینA-kaartbonnenهایآ)جواب:تصمیمگرفتهشدهاستکهمدتاعتبارتمامیکارت
12 31مارسو میوقتآن2020ژوئیه یعنیها امسال، آخر تا اتومات صورت به 31گذرد،

 2020دسامبر وبسایت به بیشتر اطالعات به شود. تمدید ،www.antwerpen.be/akaart
مراجعهکنید.

ستند؟سؤال:آیاشهرهایبازیتعطیله

شماحاالبازهستند.هامانند.البتهپارکجواب:،تمامیشهرهایبازیسربستهتعطیلمی
هایورزشیدرفضاهایعمومیاستفادهسازیودیگردستگاههایبدنتوانیدازدستگاهمی
.کنید

 


 Huis van het«)یکودکخانه»هایمدارس،اماکننگهداریازکودکان،وشعبه

Kind)


سؤال:تکیلفمدارسابتداییومتوسطهچیست؟

http://www.antwerpen.be/akaart


هایاوّل،دوّموآموزانکالسشود.دانشهادرمدرسهبرگزارمیهایبعضیکالسجواب:درس
هارادرمدرسهدنبالتواننددوبارهبرخیازدرسششمدبستانوکالسششممتوسطهمی

هانظرمثبتارشناسپیشگیریازبیماریشوندکهکهادرصورتیبرگزارمیکنند.البتّه،درس
هارابهصورتایمنبرگزارکند.درروزهاییبدهدومدرسهاینگنجایشراداشتهباشدتادرس

آموزاندرخانهیامحلنگهداریازکودکاندرسآموزاندرمدرسهدرسندارند،دانشکهدانش
هاودرچهدهدکهکدامکالسشمااطالعمیتانبهیفرزندیافرزندانکنند.مدرسهدنبالمی

روزهاییدوبارهدرسخواهندداشت.

ی،همچنانهایابتدایییامتوسطهآموزانکالسدبستانیودانشهایدیگرکودکانپیشدرس
شود.هاازراهدوردادهمییدرسمانندوهمهبهحالتتعلیقمی

نمی من فرزند بروسؤال: مدرسه به همتواند خانه در بودن علتشاغل به و د
تواندبماند.کجاامکاننگهداریازاووجوددارد؟نمی

می کار خانه از والدینیکه میجواب: خودکنند فرزندان از خودشان بیشتر چه بایستهر
کنندکهنیازمبرمبهآنهایینگهداریمینگهداریکنند.مدارسهنوزهمازکودکاِنخانواده

تانجایکافیبراینگهداریایمنازکودکانرانداشتهیفرزندیافرزندان.چنانچهمدرسهدارند
باشد،شهرداریجهتکمکبهمدارسمکانایمنیدرنزدیکیهرمدرسهدراختیارآنهاقرار

ناحیهومی هر کودکاندر اینمحلنگهداریاز نگهداریشود. نیز آنجا کودکاندر از تا دهد
شود.برایدرخواستنگهداریازفرزندتانبامدرسهدهیمیباتدابیرایمنیسازمانمطابق

تماسبگیرید.اگرمدرسهنخواستویانتوانستکاریبرایشماانجامبدهد،ازطریقایمیل
حلمناسبیتوانیمراهبهمااطالعدهید.آنوقتمیnoodopvang@antwerpen.beبهنشانی
پیداکنیم.

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

یاصلیهمچنانبرگزاریدرسازراهدوراست.جواب:درهردومورد،قاعده

یلیآموزانیکهسالتحصمیبهدانش25توانندازتاریخوقتمیهایآموزشهنرپارهآکادمی
دورهبعدمی وارد )خواهند درسhoger kunstonderwijsیعالیهنر شوند، به( را هایخود

طورانفرادیازسرگیرند.برایاطالعاتبیشترباآکادمیخودتماسبگیرید.

 centra voorتواننددرمراکزآموزشبزرگساالن)ها،میآموزانبزرگسالدربرخیازدورهدانش
Volwassenenonderwijs(ومراکزآموزشپایه)centra voor Basiseducatieبهطورانفرادیو)

قبلیدرس قرار دورهبا برخیاز  پیگیرند. را تعلیقهایخود میهایکارآموزِی توانندشده
 تاریخ از  شوند. گرفته سر از برخی1دوباره در که افرادی برای آموزشبزرگساالن ژوئن

ترمالتحصیلمیهایآموزششغلیفارغهرشت افرادیکه و هلندیهایاولیهشوند یزبان
شوند.البته،ایازسرگرفتهمیکنند،بهصورتجزئیوچندمرحله)برایمهاجرین(رادنبالمی

دوره این دستورالعملبرگزاری رعایت با باید امکانها جاری ایمنی تمامیهای باشد. پذیر
یآموزشیدیگربرایبزرگساالن،دراینسالتحصیلیدرسیبهصورتفیزیکیبرگزارهادوره

یاطالعاتبیشترباشماتماسخواهدگرفت.نخواهدشد.آموزشگاهشماجهتارائه

باشند؟هاینگهداریازکودکانبازمیسؤال:آیامکان

.اندشدهیوالدینبازهاینگهداریازکودکانبرایفرزندانهمهمیمکان18ازدوشنبهجواب:

دستورالعمل کهاز مطلعشوید تا پیرویکنید محلنگهداریکودکاننصبشده در هاییکه
فرزندخودرادرکجاوبهچهنحوبایدبهمدرسهببرید.فقطیکنفراجازهداردبرایآوردنوُبردن



شودکههموارهیکشخصشود.خیلیتوصیهمیفرزندشماواردمحلنگهداریازکودکانمی
یدیگریثابتاینکارراانجامدهد.درحینآوردنوُبردنکودک،استفادهازماسکیاوسیله

منتظر بیرون در اعضایخانواده دیگر و خواهرها برادرها، اجباریاست. برایپوششصورت
گذاریاجتماعی(.یفیزیکیخودراازدیگروالدینوپرسنلحفظکنید)فاصلهفاصلهمانند.می

سؤال:چطوربدانمکهمکاننگهداریفرزندمموقتاًتعطیلاست؟

هاینگهداریکودکانموقتاًتعطیلشود،مسؤولینآنمکانبهوالدینجواب:اگرهریکازمکان
شود.اگرمکاننگهداریازکودکانمتعلقدهندکهاحیاناًچهموقعموقتاًتعطیلمیاطالعمی

 آنالیِن پورتال طریق از باشد، شهرداری اطالعMijn Kinderopvangبه والدین رسانیبه
شود.روزدراینزمینهدراختیاروالدینقراردادهمیشود.درآنجااطالعاتبهمی

سؤال:آیااگرمرکزنگهداریکودکانمربوطبهشهرداریازمنبخواهدتافرزندمرا
اختکنم؟پردایدرخانهنگهدارم،بایدبرایاینروزهاهزینه

 خیر. والدینبابتآنهزینهجواب: درآمدنیازینیستکه والدیناز چنانچه ایپرداختکنند.
فرزندان اساسآناز بر و نیستند اینشاننگهداریمیباالییبرخوردار موقتاً رااجازهشود،

روزهای در را فرزندشان تا دارند مقررشده دارند. نگه خانه تغییردر صورتیکه ایندر یدر
رسانیم.مقرراتایجاد،ازطریقاینجابهاطالعشمامی

کهسؤال:منبهطورناگهانینیازبهجاییبراینگهداریازفرزندمدارم،مثالًچون
0ازمنخواستهشدهتادربخشمراقبتیاشغلحیاتیدیگریکارکنم.فرزندمبین

اینگهداریکودکنرفتهاست.باچهسالسّنداردوپیشازاینبهمرکزیبر3و
توانمتماسبگیرم؟کسیدراینبارهمی

(تماسContactpunt Kinderopvang«)مرکزتماسبراینگهداریازکودکان»جواب:چنانچهبا
کوتاه در آنها نشانیبگیرید، به کرد. خواهند پیدا فرزندتان ترینمّدتجاییبراینگهداریاز

contactpuntkinderopvang@antwerpen.beخواسته و کنید ارسال مطرحایمیل را خود ی
راحتیبتوانندباشماتماسبگیرند.تلفنخودرانیزذکرکنیدتاآنهابهکنید.همچنینشماره

یامدرسهبرود؟یسؤال:فرزندمعالئمکرونادارد.آیااجازهداردبهمحلنگهدار

چنا خیر. بهجواب: بهمدرسهیا منزلبماندو آنوقتبایددر دارد، نچهفرزندتانعالئمکرونا
توانددوبارهفرزندتانفقطپسازمشورتباپزشکمیمسؤولیننگهداریکودکاناطالعدهید.
بهمدرسهیامکاننگهداریکودکانبرود.

زهدارمفرزندمرابهسؤال:منخودم)احتماالً(مبتالبهویروسکروناهستم.آیااجا
محلنگهدارییامدرسهبفرستم؟

یشمامبتالبهویروسکرونادرصورتیکهتأییدشدهاستکسیازاعضایخانوادهجواب:
14است)یعنیتستمثبت(،آنوقتبایدتمامیاعضایخانواده،همچنینکودکان،بهمدت

کهکسیازاعضایخانوادهمبتالاست،آنرودروزدرخانهبمانند.درصورتیکهفقطگمانمی
وقتفرزندتاناجازهداردبهمکاننگهدارییامدرسهبرود.

می آیا شعبهسؤال: یکیاز (Huis van het Kind«)یکودکخانه»هایتوانمبه
مراجعهکنم؟

خانه سازمانجواب: و کودک آنهای با مرتبط طورهای به دسترسهستند. در تلفنی ها
 به 7فیزیکیفقط از کودکخانه»شعبه های سؤالمی« و کنید مراجعه راتوانید خود های

https://www.mijnkinderopvang.be/


یتربیتفرزندان،بارداریوتولدرامطرحنمایدی.شعبدیگراینسازمانهمچنانتعطیلدرباره
شوند.یوگویگروهیلغومهاوجلساتگفتلیّتهستند.فعا

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین

کودک»(مربوطبهconsultatiebureausیکودک)هداشتومعاینهسؤال:آیامراکزب
(بازهستند؟Kind en Gezin«)وخانواده

باشند،کارواکسنمی«کودکوخانواده»یکودککهمربوطبهجواب:مراکزبهداشتومعاینه
می سر از را معایناتضروری و سازمان  خانواده»گیرند. کودکو » تمامیوالدین تماسبا

معاینهمی بهداشتو مرکز کند. جدیدیتنظیم قرار تا گیرد طورGroenenhoekیکودِک به
 Alfredکند:رسانیمیدرایننشانیخدمات«کودکوخانواده»اِییمنطقهموقتازشعبه

Oststraat 2, 2140 Borgerhout

هایاجتماعیببینید.یکمکرادربارهاینفهرستهمچنین 



ها،جلساتمذهبیهایعمومی،بازارها،کرمیسجشن



شوند؟هابرگزارمیهایعمومییاکرمیسسؤال:آیاجشن

30کمجشنوتجمعفرهنگی،ورزشی،گردشگریوتفریحیتادستجواب:خیر،هرگونه
می طبقدستورالعملژوئنممنوع آنباشد. در رویدادهاییکه جمعیّتهایدولتفدرال، ها

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

سؤال:آیابازارهابرقرارهستند؟

باحداکثرباز اجازهدارنددوبارهتشکیلشوند،اما غرفهودرصورتیکهتدابیریاتخاذ50ارها
دارانوپرسنلآنهاگذاریاجتماعی)کهخیلیضروریاست(رعایتشود.غرفهگرددکهفاصله

مراجعه به و هستند، ماسک پوشیدن به موظف بازارها میدر توصیه نیز کهکنندگان شود
بزنن ماسک به بیشتر اطالعات کسب برای فهرستwww.antwerpen.beد. کنید. مراجعه

-www.antwerpen.be/markten-inزودیدروبسایتایازتمامیبازارهایآنتورپنبهروزشدهبه
uw-district.نشرخواهدشد

یتشکیلشدنندارند.دوفروشیهنوزاجازهفروشیودستبازارهایعتیقه

(مجازهستند؟foodtrucksفروشیسیار)اغذیههایسؤال:آیاماشین

فروشیسیاروهرنوعمعاملهودادوستدسیارکهدارایمجوزاستهایاغذیهجواب:ماشین
هایخودراازسرگیرند.اجازهدارندفعالیّت

شوند؟سؤال:آیاجلساتمذهبیبرگزارمی

جلسه نوع هر برگزاری خیر، جواب: است. ممنوع مذهبی ازدواجی برگزاری هایامکان
هایعروسیبایدنفر(مجازاست.جشن30کلیساییباحضورتعدادمعدودیازافراد)حداکثر

کهفقطتعدادبهوقتدیگریموکولشوند.امکانبرگزاریمراسموداعوجوددارد،منوطبهآن

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
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district


گذاریتمربوطبهفاصلهنفر(حضورداشتهباشندومقررا30معدودیازبستگاننزدیک)حداکثر
اجتماعیرعایتشوند.هرگونهمهمانیوجشنبعدازمراسمهمچنانممنوعاست.

بازدیدازآنتورپن


توانمازکشوردیگریبرایبازدیدازآنتورپنبهآنجابیایم؟سؤال:آیامی

ناینامکانوجودژوئ8جواب:بلژیکمرزهایخودرابستهاست.بنابراین،دیگرحداقلتاتاریخ
نداردتاازیککشورخارجیواردبلژیکوشهرآنتورپنشوید.

توانمازمکانیدیگردربلژیکبرایبازدیدازآنتورپنبهآنجابیایم؟سؤال:آیامی

یافرادموظفهستندتاحدامکاندرخانهبمانند.ترددفقطدرچارچوبکاریویاجواب:همه
برایرفتنبهفروشگاهرمحلزندگیخودتانددرمواردضروری هایموادمجازاست،مثالً

ها.ها،ویاپمپبنزینها،دفاترُپست،بانکغذایی،مراکزدرمانی،داروخانه

وگذاردرداخلکشورمجازاعالمشود.گشتایناحتمالوجودداردکهژوئن8ازتاریخ

دریافتاطالعاتتوریستیمراجعهکنم؟توانمبهپیشخوانبرایسؤال:آیامی

 Grote(کهدرstadswinkelوbezoekerscentrumیتوریسم)رسانیدربارهجواب:مراکزاطالع
Markمراجعه برای دوباره هستند، اطالعواقع مراکز هستند. باز دربارهکنندگان یرسانی

تعطیلمی مرکزیفعال قطار ایستگاه در واقع اینباشند.توریسم سؤالیدر صورتیکه در
می دارید، شمارهزمینه به توانید نمایید:003232320103ی ارسال ایمیل یا و تماسبگیرید

info@visitantwerpen.be

 

هایگردشیرابهلنگرگاهُبرد؟توانکشتیسؤال:آیامی

یسواربزنید،امااجازههایگردشیرابهلنگرگاهببریدوآذوقهبارداریدکشتیجواب:اجازه
کردنمسافرندارید.

هایعمومیدرآنتورپنهمچناناستفادهکنم؟توانمازدستشوییسؤال:آیامی

ساختمان از بسیاری که چون اما بله. تعطیلجواب: کرونا راهکارهای طبق شهرداری های
یدیجیتالروینقشههایعمومیدیگروجودندارد.هستند،امکاناستفادهازاکثردستشویی

می شهر، کدام کنید مشاهده سرپاییتوالتتوانید های کدام دسترسهادستشوییو در
هستند.

 

هایتوریستیگردش
 

شود؟ام.آیابرگزارمیسؤال:منیکگردشتوریستیباراهنمارزروکرده

شود.اندتماسگرفتهمیجواب:خیر.باافرادیکهازقبلرزروکرده

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


برنامه راهنما با گردشتوریستی یک من کردهسؤال: هزینهریزی آیا آنام. های
شود؟بازپرداختمی

شود.هاتماسگرفتهمیجواب:بله،همچنینبااینافراددرارتباطبابازپرداختهزینه

می آیا ازتوانمسؤال: را راهنما با موزه از بازدید یا و راهنما گردشتوریستیبا
طریقوبسایترزروکنم؟

می بیشتر اطالعات کسب برای ندارد. وجود آن امکان فعالً خیر، شمارهجواب: با یتوانید
tickets@visitantwerpen.beتماسبگیریدویاایمیلارسالنمایید:003233389530

منیک خریداریکردهCity Cardسؤال: شهر از هزینهبرایبازدید آیا هایآنام.
شود؟بازپرداختمی

هااعتبارشود.امااینکارتهاییکهاستفادهنشدهباشند،بازپرداختمییکارتجواب:هزینه
هابعدهماستفادهکرد.کسانیکهمایلبهتوانازآندهند،وبنابراینمیخودراازدستنمی

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

 

هایتوریستیجاذبه
 

هایتوریستیتعطیلهستند؟سؤال:کدامیکازجاذبه

جواب:

(Antwerp Symphony Orchestraارکسترسمفونیآنتورپن) ●
● 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. Kathedraalکاتدرالبانویما) ●
● Brouwerij De Koninck
● De Ruien
سینماها ●
هایکنسرتسالن ●
هایاُپراوتئاترسالن ●
سربستهوروبازهایشهربازی ●


باغموزه و بازشدهها بهوحشآنتورپنتحتشرایطدوباره برایاطالعاتبیشتر وبسایتاند.

یموردنظرمراجعهکنید.ویاموزهوحشباغ

شوند.هایتوریستیدیگردوبارهبازژوئنجاذبه8احتمالداردازتاریخ

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


مانند؟هایتوریستیبازمیسؤال:کدامیکازجاذبه

جواب:

● Levantoها(هاومسافرخانهیدوچرخهبههتل)اجاره
هاتعطیلهستند(.)فقطپارکبازاست،موزهوکافه/رستورانMiddelheimپارک ●
Grand Bazar(ومرکزخریدstadsfeestzaalسالنجشنشهر) ●

 

نهادهایاداری


شوند؟هایاداریبرگزارمیسؤال:آیاجلساتشورایشهرودیگرارگان

باشندبهصورتجواب:جلساتشورایشهرکهمتشکلازشهردارواعضایشورایشهرمی
شوند.شوراریشهروهیئتبهزیستیاجتماعیبهصورتآنالینفیزیکییاآنالینبرگزارمی

بعدازرامیکمیتهشوراوهرشورایشهرکنند.جلساتجلسهبرگزارمی توانیدآنالینویا
نسخه جلسات ضبطپایان مشاشدهی را آن ناحیهی شوراهای اکثر همچنین کنید. هده

(districtradenبهصورتیمجازیجلسهبرگزارمی)کنند،اماممکناستگاهیبهصورتزنده
هارابعدازبرگزاریجلسهبررویهافایلصوتیجلسهدراینترنتپخشنشود.برخیازناحیه

گذارند.وبسایتخودمی

 

 در را خود جوابسؤال فهرستنمیچنانچه وبسایتدولتفدرالاین به کنید، پیدا توانید
/https://www.info-coronavirus.be/nlمراجعهنمایید:



چنانچهبهاطالعاتبیشترینیازدارید:



اگراطالعاتفوقرادرموردراهکارهایشهرداریآنتورپنمطالعهکردیداماجوابِسؤالخودرا
 با نکردید، تماسشهریپیدا شمارهstedelijk contactcenter)مرکز به تماسبگیرید. ی(
(،ویابهایننشانیایمیلارسالکنید:17تا9زنگبزنید)هرروزکاریازساعت032211333

info@antwerpen.be

به وبسایتدربارهاطالعاتکلیچنانچه به دارید، نیاز ویروسکرونا با یراهکارهایمقابله
coronavirus.be/nl/-https://www.infoدولتفدرالمراجعهنمایید:

می ترجیح کروناچنانچه مقررات که بشنوید،دهید را بلژیک بهدر صورت آن در
antwerpen.be-www.atlasتوانیدبهمقرراتبهزبانخودتانمراجعهکنید.دراینوبسایتمی
گوشدهید.

https://www.antwerpen.be/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live
https://www.antwerpen.be/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie

