
Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi van FAQ stad Antwerpen 

 های متداول ویروس کرونا پرسش

 ( 17:00ساعت  ،ژانویه  17اصالحات تا تاریخ  - 92شماره  آپدیت)
 

 ی مقررات های متداول دربارهویروس کرونا: پرسش 
های ی پرسش توانید جواب همهدر اینجا می  اند.وضع شدهراهکارهایی گسترش ویروس کرونا جهت جلوگیری از 

  شود.روز میمتداول را در این باره بیابید. این متن به طور خیلی مستمر به 

 

 ی شهرداری مراجعه کنید؟خواهید به گیشه آیا می 

های شهرداری« را مطالعه کنید و سپس اقدامات بعدی را در آن صورت، نخست اطالعات در بخش »گیشه  

 د. انجام دهی

 

 ای پیروی کنیداز مقررات پایه 

 

یک عدد ماسک به همراه خود داشته باشند.   اجباری است تاسال  12افراد باالی ی همه  برای •

های ها، شعبه کتابخانه  ، مانندهای عمومیها اجباری است: ساختمانپوشیدن ماسک در این مکان

بزرگساالن.  هایگاه های عالی و آموزشآموزشگاهی مدارس و در اطراف و داخل همهشهرداری، 

ی ها و در هر جایی که امکان رعایت کردن فاصلهی عمومی، در مغازهدر وسایط نقلیه  عالوه بر این،

کز بازیافت. پذیر نیستمتر از دیگران امکان 1.5  ، مانند بازارها و مرا

 همچنان بسیار اهمیت دارند:راهکارهای بهداشتی رعایت این  •

o های خود را به طور مکرر بشویید ستد 

o وشوی دستان، هر بار از دستمال جیبی کاغذی استفاده کنید و آن بالفاصله بعد از شست

ی دردار بیندازید. چنانچه دستمال جیبی ندارید، میان آرنج خود سرفه یا  در یک سطل زباله

 عطسه کنید 

o  خودداری کنید از دست دادن، بوسیدن و آغوش گرفتن دیگران 

o حتماً در خانه  تا حد امکان از تماس فیزیکی با دیگران خودداری کنید. در صورت بیماری

 با پزشک تماس بگیرید.  بروز عالئم کرونادر  ، وبمانید

 ترین عالئم کرونا هستند:ها مهماین •

o  سرفه 

o تنگی نفس 

o تب 

o درد عضالت 

o  خستگی 
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o حس بویایی و چشایی نداشتن 

o  بند شدن بینی 

o گلودرد 

o  اسهال 

اگر یکی از این عالئم را دارید، به پزشک خانواده خود زنگ بزنید. بعضی افراد ناقل ویروس هستند،  

 اما عالئم ابتال را ندارند. 

 گذاری اجتماعیفاصله که  –متری  1.5ی ایمنی  ی افراد موظف به رعایت فاصله به طور کلی همه  •

 باشند. می  –شود نامیده می 

o  سال نیازی به رعایت فاصله نیست. 12کودکان زیر در میان میان اعضای یک خانواده و در 

o  هر یک از اعضای یک خانواده حق دارد با یک شخص تماس داشته باشد و او را آغوش

  تواند یکی از افرادی باشد که شخص بزرگسال باسال هم می 12یک کودک تا سن بگیرد. 

شوند. او تماس داشته و او را در آغوش بگیرد، و بنابراین مشمول این قاعده نیز می 

ها اجازه ندارند بیش از یکی از این افراد که با آنها تماس آغوشی دارند را همزمان به خانواده 

شخصی که با او تماس  توانندافراد می هفته  6بعد از گذشت   ی خود مهمان کنند.خانه 

 . کنندرا عوض ند گیر ش مید و آغو ندار 

o  ،افراد مجرد مجاز هستند عالوه برای مهمان کردن شخصی که با او تماس آغوشی دارند

ی خود دعوت کنند. با این شخص دوم نباید تماس آغوشی یک شخص دیگر را هم به خانه 

)به استثنای   ی افراد مجرد بیایندتوانند همزمان به خانه و این دو شخص نمی  داشته باشند

 روز و شب کریسمس(. 

o کثر  با  اجازه دارید در بیرون از منزل: در بیرون از منزل نفر  3)یعنی به جز شما  نفر 4حدا

این گرد هم بیایید.  ،نیستند و حباب اجتماعی شما تانکه از اعضای اصلی خانواده  دیگر(

متر را رعایت  1.5ی فاصله  باید هموارهی تمام ثابت باشند. چهار نفر باید به مدت دو هفته

 کنید. 

 در وقت برخورد با آنها احتیاط بیشتری داشته باشید: و  ویروس برای افراد زیر خطر بیشتری دارد •

o   سال  65افراد باالی 

o   افرادی که مبتال به دیابت هستند و یا مشکالت قلبی، ریه و کلیه دارند 

o   گیرند.میافرادی که زودتر از دیگران عفونت 

و   App Storeرا روی تلفن هوشمند خود داشته باشید. آن را در  Coronalertشود که اپ توصیه می  •

Google Play  ی وجو و نصب کنید. پس از داشتن تماس نزدیک با فردی که نتیجه توانید جستمی

الزم برای   هایدهد. در آن صورت، شما توصیهتست او مثبت بوده، این برنامه به شما هشدار می

محافظت از خود و دیگران دریافت خواهید کرد. همچنین، این برنامه در صورت مثبت بودن جواب 

دهد. تمامی اند هشدار میتست شما، به دیگر کاربران برنامه که با شما تماس نزدیک داشته 
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  شود. برای اطالعات بیشتر بهمشخصات افراد در این برنامه به صورت محرمانه ذخیره می

www.coronalert.be .مراجعه کنید 

 

 TestCovidتست کرونا موسوم به مرکز 

 تست بدهند؟  TestCovidتوانند در چه کسانی می 

ای که دارای پایگاه پزشکان کشیک مشترک دارند ی که ساکن آنتورپن یا یکی از نواحی ی افرادهمه

(Borsbeek ،Schoten ،Stabroek یا ،Wommelgem.) 

  

 لبته باید واجد این دو شرط باشید:ا

کرونا دارید، به پزشک خانواده  شدید باشید. اگر عالئم  یا عالئم خفیف آن  نباید دارای عالئم کرونا .1

 زنگ بزنید. از مراجعه به مرکز تست خودداری کنید. 

2.  

 : کرده باشیدکُدی دریافت  شما باید  ○

i.  تاناز پزشک خانواده 

ii.  از پزشکCLB 

iii.  کندهای شخص مبتال با دیگران تحقیق می ی تماساز شخصی که درباره 

iv. فرم  ی قرمز در خارج از کشور )در این صورت حتما پس از بازگشت از یک منطقه

 را تکمیل نمایید( الکترونیکی مسافرت 

 ی خود تست بدهید.یا: در صورتی که بخواهید به منظور سفر به خارج از کشور به هزینه  ○

به شما   سازمانی دیگریپزشک امور کارگری، پزشک مدرسه یا پزشک یا: در صورتی که  ○

 یک کد برای انجام تست سریع داده باشد. 

 

 توانم مراجعه کنم؟ شما واجد شرایط هستید. آیا بدون قرار قبلی می 

 خیر، باید پیش از مراجعه وقت بگیرید. 

  

 روش تنظیم قرار با ما این گونه است: 

 خود را در این وبسایت ثبت کنید و به چند سؤال پاسخ بدهید .1

 برای همان روز یا یک یا دو روز بعد وقت بگیرید.   .2

( داده QR-codeبه شما ساعت مراجعه وو همچنین یک بلیت الکترونیکی با کد کیوآر ) .3

 شود. می

 

 به همراه بیاورید؟ چه مدارکی را باید  

 (QR-codeبلیت الکترونیکی خود با کد کیوآر ) ●

 مدرک شناسایی خود  ●

http://www.coronalert.be/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://prod.chronorace.be/registration/covid/medicalform.aspx?lng=NL&eventId=1190350186086521
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 یک عدد ماسک  ●

 در غیر این صورت امکان انجام تست وجود ندارد. 

 

 شود وارد مرکز تست شد؟به چه نحو می

 با دوچرخه یا پای پیاده:  ●

 LUKoil، پهلوی پمپ بنزین Schijnpoortwegی جاده  ○

 در پارکینگ دوچرخه بگذارید و پیاده به محل انجام تست بروید. ی خود را دوچرخه  ○

 متر فاصله بگیرید و ماسک بپوشید.  1.5 ○

 نشنید. هنگام انجام تست روی صندلی می ○

 با اتومبیل: ●

 . Sportpaleis، در نزدیکی ورزشگاه Borgerhoutدر   Noordsingelخیابان  ○

 پیاده نشوید. اتومبیلهنگام انجام تست از   ○

 شوندی م ادهیپ لیوجود ندارد، از اتومب لیامکان باز کردن پنجره اتومب شانی برا  یمسافران ○

 . نندینشیم یصندل یو رو

ی تردد در آنجا  کننده اجازه های آلودهای واقع است که برخی اتومبیل مرکز تست در منطقه  ○

گر با اتومبیل می LEZرا ندارند )مناطق موسوم به   ید، اول به در اینجا ببینید که آیا  آی(. ا

را دارد. با این کار از جریمه شدن جلوگیری   LEZی منطقهی تردد در اتومبیل شما اجازه 

 کنید. می

  

 کنید؟بعد چه مدت جواب آزمایش را دریافت می

و یا   www.cozo.beو   ,www.mijngezondheid.beهای ساعت بعد از انجام تست از طریق وبسایت  48طرف 

 از طریق پزشک خانواده. 

لیل، ممکن است  های تست سراسری خیلی سرشان شلوغ است. به همین د در حال حاضر، آزمایشگاه 

 جواب تست را با تاخیر دریافت کنید. 

 

 آیا جواب تست شما مثبت است؟

کتر خانواده خود زنگ بزنید. ایشان به شما توصیه  های الزم را  در این صورت شما مبتال هستید. فورا به دا

 تست بدهید. TestCovidتوانید در ی پزشک دیگر نمی خواهند داد. بعد از دریافت توصیه 

 ( چیست؟zelfisolatie( و جداسازی خود از دیگران )quarantaineتفاوت بین قرنطینه )

اید: یعنی جهت پیشگیری شوید که احتمال برود به ویروس کرونا مبتال شده نی قرنطینه می زما ●

 کنید تا احتمال گسترش ویروس کرونا کمتر شود. ارتباط خود را با دیگران قطع می

زمانی باید خود را از دیگران جدا کنید که مریض هستید یا جواب تست شما مثبت شده است:   ●

 یعنی در خانه بمانید. 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.cozo.be/
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 isolatie-coronavirus.be/nl/quarantaine-www.info.برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به وبسایت 

 کشد؟قرنطینه یا جداسازی خود از دیگران چه مدت طول می 

ی فرد مبتال احتمال ابتال در شما باال باشد و یا از یک منطقهقرنطینه: در صورتی که بر اثر شما با یک  ●

 روز. 7قرمز بازگشته باشید: حداقل 

اید و یا آخرین روزی که  که آخرین تماس را با فرد مبتال داشته است روزی  شروع این مدت ○

 اید.ی قرمز در خارج از کشور بوده در یک منطقه

اید، باید روز ساعت در آنجا بوده  48اید و بیشتر برگشته ی قرمز در صورتی که از یک منطقه  ○

کنید که در اول و روز هفتم قرنطینه تست بدهید. پس از برگشت شما پیامکی دریافت می 

 آن نوشته شده که باید خود را به مرکز تست معرفی کنید. 

 

 جداسازی خود از دیگران: ●

در این صورت جداسازی شما پایان اگر جواب تست شما مثبت باشد و دارای عالئم باشید،  ○

 یابد: می

 روز بعد از شروع عالئم بیماری  7حداقل  ■

 دیگر تب نداشته باشیدو همچنین به شرط آنکه حداقل سه روز  ■

 هیچ گونه مشکل تنفسی نداشته باشیدو همچنین  ■

روز بعد از انجام تست  7توانید میاگر جواب تست شما مثبت باشد و دارای عالئم نباشید،  ○

 از خانه خارج شوید.

 ieisolat-coronavirus.be/nl/quarantaine-www.info.برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به وبسایت 

 آیا تست رایگان است؟

دارد. این  یورو برای شما هزینه برمی  46.81بله، به جز برای سفر به خارج از کشور. در این صورت هر تست 

 کند. مبلغ را بیمه به شما بازپرداخت نمی

 

 آیا برای سفر به خارج از کشور نیاز به گواهی پزشکی دارید؟

  www.cozo.beیا  www.mijngezondheid.beدر این صورت، جواب منفی تست خود را از طریق وبسایت 

 روی کاغذ چاپ کنید. 

 

 توانم بدهم؟آزمایش خون هم می  TestCovidآیا در مرکز  

 ی خود تماس بگیرید.انجام تست خون با پزشک خانواده خیر. برای 

 

 ی اجباری دارند؟برای سفر به کدام کشورها گواهی تست منفی، تست خون و یا قرنطینه 

https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie
https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.cozo.be/
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مقررات کرونا در کشورهای گوناگون به وبسایت   

diplomatie.belgium.be  .مراجعه کنید 

 

 چرا باید به مرکز تست مراجعه کرد؟

ها های اورژانس و آزمایشگاهاز فشار زیادی که روی پزشکان خانواده، بخش  TestCovidمرکز  ●

توانند تمرکز خود را کامال روی بیماران دارای عالئم کرونا و دیگر عالئم  کاهد. بدین ترتیب آنها میمی

 بیماری بگذارند.

 هم جدا شوند. شود که افراد دارای عالئم و افراد بدون عالنم بهتر ازباعث می  TestCovidمرکز  ●

تواند شان باید از دیگران جدا شود و چه وقت می کنند کدام کارمندانها زودتر اطالع پیدا میشرکت  ●

تر  ی کارگران و کارمندان چند روزی کوتاهکار خود را از سر بگیرد. بدین ترتیب، مدت قرنطینه 

 شود. می

 

 مرکز تست به چه کسی تعلق دارد؟

شهرداری آنتورپن، چهار مرکز   این چهارده سازمان و نهاد تشکیل شده است: با همکاری TestCovidمرکز 

های ی بیمارستان، شبکه APکاربردی -، دانشگاه علمی(Huisartskringenای پزشکان خانواده ) منطقه

و   آنتورپن، دانشگاه آنتورپن، بیمارستان دانشگاهی آنتورپن، استانداری آنتورپن، »آژانس فالمان برای مراقبت

، سازمان پزشکان کشیک (RIZIVبهداشت«، سازمان فدرال بهداشت، سازمان تامین اجتماعی بلژیک )

(Mediris) انجمن پادشاهی داروخانه ،( های آنتورپنKAVA) و سازمان بهداشت ،eHelath.  سازمانGolazo  

 مسئولیت امور تدارکاتی و عملیاتی را به عهده دارد. 

 

 توانید پیدا کنید؟ و یا امکان تنظیم وقت وجود ندارد؟آیا جواب سؤال خود را نمی

 زنگ بزنید. 033769595ی به شماره  ی کروناخط ویژه به 

 

کسیناسیون  کسیناسیون و مرکز وا  VacCovidوا
 

های آنتورپن یک مرکز  ی بیمارستان ، شهرداری با همکاری شبکهBorgerhoutواقع در  Spoor Oostدر 

کسیناسیون موسوم به  کثر ساکنان آنتورپن و چهار شهرداری حومهساخته  VacCovidوا ی آن از آغاز فوریه  است. ا

ی تردد در مناطق موسوم به  ی خود اجازه ی نقلیه کننده بودن وسیلهواکسن کرونا خواهند شد. اگر به علت میزان آلوده

LEZ ی تردد در این منطقه را دارید.را ندارید، برای مراجعه به این مکان استثناًء اجازه 

 

کسیناسیون واقع در    ساکنان آنتورپن و نواحی ذیل تا حد امکان واکسن خواهند شد:  Spoor Oostدر مرکز وا

Schoten 

Wommelgem 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
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Stabroek 

Borsbeek  توانند به ساکنان آنتورپن و چهار شهرداری فوق برای انجام تست کرونا نیز میSpoor Oost  .مراجعه کنند 

 نشانی و دسترسی 

کسیناسیون  ● قرار دارد. نشانی:  TestCovidجنب مرکز تست کرونا موسوم به  VacCovidمرکز وا

Noordsingel 40  درBorgerhout نزدیک اسپورت( / پالیسSportpaleis ) 

 جای پارک برای اتومبیل و به جای پارک کافی دوچرخه وجود دارد. 600دراین مکان  ●

کسیناسیون در یک منطقه  ● ای که  واقع است )یعنی در این منطقه وسایل نقلیه LEZی موسوم به مرکز وا

ی ی تردد در این منطقه را ندارند(. اگر با وسیلهکنند، اجازهک میزان مشخص هوا را آلوده میبیشتر از ی

کسیناسیون در ی تردد در این منطقه را ندارید و با وسیلهتان اجازهنقلیه   Spoor Oostی نقلیه به مرکز وا

کسین اسیون پارک کنید، از پرداخت مراجعه کنید، جریمه نخواهید شد. حتی اگر در خارج از پارکینگ مرکز وا

 کنید.جریمه معاف هستید. این معافیت فقط برای روزی است که به مرکز تست یا واکسناسیون مراجعه می 

 بر خالف مرکز تست کرونا، باید پای پیاده وارد مرکز واکسناسیون شوید.  ●

کسیناسیون برای افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می  ●  بل دسترسی است.کنند نیز قامرکز وا

 ست سه مرحله را بگذارنید فقط کافی 

کسیناسیون بایستید. 6باید در یکی از  .1    صف ورودی مرکز وا

شوید. در آنجا به شما ی واکسن می تان داخل یک کابینهبعد از کنترل هویت و بلیت الکترونیکی .2

کسن و شماره سری آن شود. هر آمپول یک بارکد خاص خود را دارد که آن نوِع وا واکسن تزریق می 

 کند.مشخص می 

در آنجا واکسن ثبت شده و به سیستم ثبت  روید.بعد از انجام تزریق به اتاق انتظار جنب کابینه می  .3

کسیناسیون حال  شود.ارسال می  Vaccinetو سفارش واکسن موسوم به  تان مناسب اگر بعد از وا

 توانید به خانه بروید. بود، می

 شان دشوار است جایی برای ساکنانی که جابه 

کسیناسیون در نزدیکی محل سکونت تزریق واکسن برای این دسته از  ● کز موقت وا شان انجام افراد در مرا

 رسانی خواهد شد. شود. در این خصوص بعدا اطالعمی 

شوند. همچنین در این خصوص بعدا  افرادی که توانایی خروج از منزل را ندارند، در خانه واکسن می  ●

 رسانی خواهد شد.اطالعت 

 ی شخصی نامه 

شود که در آن اطالعات الزم در مورد زمان و مکان واکسن ذکر شده است. خصی ارسال می ی شبرای هر فرد یک نامه 

کثر ساکنان آنتورپن و چهار شهرداری مذکور در فوق، تزریق واکسن در همان مرکز واکسیناسیون    VacCovidبرای ا

 شود.انجام می 

https://www.google.com/maps/place/Test+dorp+Spoor+Oost/@51.2236067,4.4435936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a1e943add3:0xa4babc0174c8daf1!8m2!3d51.2236067!4d4.4457823
https://www.google.com/maps/place/Test+dorp+Spoor+Oost/@51.2236067,4.4435936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f7a1e943add3:0xa4babc0174c8daf1!8m2!3d51.2236067!4d4.4457823
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do
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 داوطلبانه و رایگان 

ی  کسن کند. تزریق واکسن به طور داوطلبانه و برای همهدرصد شهروندان را وا  70دولت در نظر دارد حداقل 

 شهروندان رایگان است. 

 سه مرحله 

 شود:هنوز واکسن کافی برای همه موجود نیست. برای همین کارزار واکسن در سه مرحله انجام می 

کز مسکونی1ی مرحله   مراقبتی و پرسنل بخش مراقبت -: مرا

کزی که افراد بیمار ی .1  ها ساکن هستند ا مسن در آنساکنان و پرسنل مرا

کز مراقبتی و کارکنان داوطلب  .2  شان دیگر مرا

 ها و مراقبت پزشکی خط یک پرستاران بیمارستان .3

کز مراقبتی پرسنل غیرپزشکی بیمارستان  .4  ها و مرا

کز مسکونی  کسیناسیون در خود مرا کز مراقبتی تزریق می مراقبتی، بیمارستان -وا  شود.ها و مرا

 سال، بیمارانی که خطر ابتالی در آنها باالست و مشاغل ضروری   65االی : افراد ب 2ی مرحله 

 سال 65ی افراد باالی همه .1

 سال که مشکل سالمتی دارند   65و  45ی سنی افراد بین رده .2

 نشانی و پلیسافرادی که مشاغل حیاتی دارند، مانند آتش  .3

کز تریاژ و   کسیناسیون در مرا  شود.واکسن انجام می وا

 ی شهروندان: بقیه3ی مرحله  

 کنددیگر افراد بیماری که خطر آنها را تهدید می  .1

 ی شهروندان بزرگسال بقیه .2

کز تریاژ و واکسن، بیمارستان کسیناسیون در مرا کز مراقبتی، شرکتوا  شود.ها، مدارس و غیره انجام میها، مرا

 به افراد داوطلب نیازمندیم 

کسیناسیون، شهرداری نیازمند به کمک افراد داوطلب می جام بهینهبه منظور ان  کسیناسیون در مرکز وا باشد. ی وا

توانند یاری برسانند. در صورتی که تمایل دارید تا به عنوان داوطلب  ی پزشکی و غیرپزشکی می افراد با سابقه

 کلیک کنید و مشاهده کنید که برای چه مواردی به نیرو نیازمندیم. فرم ثبتبرای ثبت خود روی  رسانی کنید:یاری

  

 ی واکسن کووید اطالعات بیشتر درباره 

کسن کووید آمده است: درباره های ذیل اطالعات صحیح و موثق در وبسایت   ی وا

  .وبسایت دولت فالندرنهای متداول در وبسایت پرسش  •

  .وبسایت دولت فالندرنهای متداول در وبسایت پرسش  •

کسن در رسانه راستی  •   .هاآزمایی اخبار مربوط به وا

کسن ارائه می درباره  اطالعات صحیح»آژانس دارویی اروپا«  •  دهد.ی وا

  .وبسایت آژانس فدرال در خصوص داروهای متداول در وبسایت پرسش  •

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0SO0SWKnhuAkhH-cX7k9MuJvRo_y1Brqaw8KRH19p6nOGQ/viewform
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
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کسیناسیون برای  کند و مشغول آماده دقت دنبال می شهرداری آنتورپن تمامی تحوالت را به سازی طرح وا

  ساکنان آنتورپن است.

 

 

 های شهرداری شعبه 

 

 . توانید اینجا مطالعه کنیدمی شود، خدماتی که در حال حاضر ارائه می اطالعات جامع را در مورد

 

 هستند. های شهرداری فقط با قرار قبلی باز شعبه 

 

 ی شهرداری باید به صورت آنالین ازقبل وقت بگیرید. برای مراجعه به گیشه  -

ی اتباع خارجی باید همواره اول یک درخواست دیجیتالی ارائه شود. در این  برای مراجعه به گیشه  -

پس از ارسال درخواست به این   ی اتباع خارجی آمده است.ی گیشه صفحه اطالعات الزم درباره 

کنند و خودشان در صورت نیاز با شما برای  ی شما را آماده می مندان نخست پروندهگیشه، کار

 گیرند.مراجعه به آنجا تماس می 

 

 این طور نیست که از طریق تماس تلفنی یا ایمیل زودتر قرار مالقات دریافت کنید. 

 

ه برای انجام کار  ای کفقط در موارد خیلی اورژانسی )مثال در صورت سرقت یا گم شدن مدارک شناسایی 

توانید با ما تماس بگیرید. لطفا فقط در چنین مواردی با ما تماس بگیرید. اگر از این طریق با  نیاز دارید( می 

 توانیم زودتر وقت مالقات بدهیم. ما تماس بگیرید و مورد شما اورژانسی نباشد، نمی 

 

لغو کنید و بعدا مجددا  خود را فعلی ، قرار مالقات هستیدقرنطینه بیماری دارید و یا در در صورتی که عالئم 

 وقت بگیرید.

 

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

 استفاده کنید: attestenzuilهای توانید از دستگاههای ذیل میبله، در شعب شهرداریجواب: 

- Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem, Wilrijk 

 برای این کار نیاز به قرار قبلی نیست. 

در  باشد. تعطیل می های شهرداری کامال سرویس در تمامی شعبه ی سلف ، گیشهBerchem ،Burآنتورپن،  

استفاده  Deruneدر شهرداری آنتورپن مرکزی و   attestenzuilهای از دستگاه توانید حال حاضر فقط می 

 توانید به آنجا مراجعه کنید. کنید. بدون وقت قبلی می 

 

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/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
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شما باید  ی ورود به آنجا را دارید. دار )همراه با کُد پین( اجازه فقط با داشتن کارت هویت یا اقامت مدت

 های مورد نیاز خود را چاپ کنید و موظف به رعایت تمامی مقررات ایمنی هستید.خودتان گواهی 

 

 توانید این اسناد را چاپ کنید: می  attestenzuilهای از طریق دستگاه 

 ( levensbewijsعدم فوت )گواهی  -

 ( attest gezinssamenstellingگواهی خانوار )  -

 (nationaliteitsbewijsگواهی تابعیت ) -

 ( uittreksel strafregisterگواهی عدم سوءپیشینه ) -

 های قبلی که در آن فقط آدرس کنونی شما درج است و نه آدرس (، woonbewijsگواهی محل سکونت ) -

 ( geboorteakteگواهی والدت ) -

 (huwelijksakteسند ازدواج ) -

 (.echtscheidingsakteسند طالق ) -

 

شود، اما من هنوز امتحان عملی رانندگی را  ی )موقت( من تمام می سؤال: مّدت اعتبار گواهینامه

 ( بگذرانم. چکار کنم؟nascholing vakbekwaamheidی ارتقاء مهارت )ام بدهم و یا دوره نتوانسته 

اعتبار   2021سپتامبر  30رسد، تا تاریخ به پایان می 2020مارس  15ها از هایی که مّدت اعتبار آنامه گواهین

ی جدید ندارید، زیرا که  بنابراین، شما نیازی به درخواست گواهی یا گواهینامه  کنند.خود را در بلژیک حفظ می 

 شود:زیر نیز می شود. این امر شامل حال مدارک تمدید به صورت خودکار انجام می

 گواهی صالحیت رانندگی  •

)در  های رانندگی موقت، یا انواع خاصی از گواهینامه 200ها با کد گواهی برای گواهینامه  •

 شده پس از منع رانندگی(ی رانندگی اصالح مورد گواهینامه 

 ها شناختی و پزشکی همراه با نتایج آن مدارک مشارکت در معاینات روان •

 جا کردن افراد/کاال با دریافت دستمزد. جابه انتقال و  •

های رانندگی  ها و آزمونی دورهاند: تمامی اطالعات الزم درباره های رانندگی نیز تمدید شده های آزمونمهلت

 آمده است.  وبسایت دولت فالندرندر 

های بلژیک متفاوت است. برای اطالعات  ی اروپا با دستورالعملهای اتحادیه در برخی موارد، دستورالعمل

مراجعه   جاییونقل و جابه وبسایت سازمان فدرال برای حملو  وبسایت دولت فالندرن بیشتر در این باره به

  کنید.

 

ی مجوزهای ساخت مراجعه کنم و  ی ساختمان به گیشه ی پروانه توانم در مورد پروندهسؤال: آیا هنوز می 

 قرار مالقات تنظیم کنم؟ 

 den Bell، Francisهای ساختمان )ی پروانه گیشه  بله، امکان تنظیم قرار مالقات وجود دارد. جواب:

Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen شنبه،  ( طبق ساعات کاری قبل شروع به کار کرده است، یعنی هر سه

عمومی لغو  . در حال حاضر، فقط قرارهای ضروری در چارچوب تحقیقات12تا  9پنجشنبه و جمعه از ساعت 

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://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus
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توانید شما همچنین می  شوند، مثال برای رؤیت مدارکی که به صورت دیجیتال قابل دسترسی نیستند.نمی

این اطالعات الزم در  یهمه های ساختماِن شهری تماس بگیرید.ی پروانه به صورت اینترنتی یا تلفنی با گیشه 

 آمده است.  صفحه

 

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

ه صورت آنالین محتوای  توانید تا زمانی که راهکارهای کرونا به قوت خود باقی است، بجواب: شما می 

ی مجوز را مشاهده کنید. برای دریافت پرونده به صورت دیجیتال، به  پرونده 

omgevingsvergunning@antwerpen.be   :ایمیل ارسال نمایید و در قسمت موضوع ایمیل این را بنویسید

‘digitale inzage bevraging aanpalenden  ی پروژه[’ یا ‘]شمارهdigitale inzage beslissing  ی ]شماره

 پروژه[’. سپس ما پرونده را از طریق ایمیل در اختیار شما قرار خواهیم داد. 

 

( را مشاهده کنم و پاسخ  ruimtelijk dossierی آمایش سرزمین )خواهم محتوای پروندهسؤال: من می 

 بدهم. آیا هنوز امکان آن وجود دارد؟

اند، اما  های مربوط به آمایش سرزمین موقتاً به حالت تعلیق درآمده اب: تحقیقات عمومی و رؤیت پرونده جو

گانه انجام خواهد شد.ها دوباره شروع میکار روی آن ی همهشود. روند بررسی هر پرونده به صورت جدا

  آمده است. این صفحهاطالعات الزم در 

 

( در جریان  openbaar onderzoekوساز کرده بودم و تحقیقات عمومی )سؤال: درخواست مجوز ساخت

 شود؟شرایط فعلی به چه نحو انجام میبود. این کار در 

 5ها از تاریخ اند. کار روی آنای که در جریان بودند، موقتاً به حالت تعلیق درآمده جواب: تحقیقات عمومی

اند را در ای که در آنتورپن به حالت تعلیق درآمده تحقیق عمومی 70می دوباره شروع شده است. فهرستی از 

گانه انجام خواهد شد. در این مورد میمی  اینجا توانید با  توانید بیابید. روند بررسی هر پرونده به صورت جدا

 آمده است. این صفحهی اطالعات الزم در همه های ساختمان تماس بگیرید.ی پروانه دایره 

 

 ( هنوز باز است؟bedrijvenloketها )ی شرکت سؤال: آیا گیشه 

وجود ندارد. چنانچه نیاز به اطالعات  های شرکت گیشه مالقات با  جواب: در حال حاضر، امکان تنظیم قرار

با  bedrijvenloket@antwerpen.beو یا ایمیل  033386688ی مشخصی دارید، بهتر است از طریق شماره 

خاطر راهکارهای  »غرامت بیکاری به برای درخواست  کلید دیجیتالاین سازمان تماس بگیرید. چنانچه به  

ی شهرداری  با شعبه از دولت فالمان و یا مورد دیگری نیاز دارید:  hinderpremie-coronaکرونا« یا همان 

 .قرار مالقات بگذارید

 

  مراجعه کنم؟ Woonkantoorتوانم به سؤال: آیا می

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
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.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.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
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توانید به  ن خانه دارید، می ی مسکن، تعمیرات منزل، اجاره کردن خانه و به اجاره داداگر سؤالی درباره  جواب:

 Ekerenی شهرداری ( و همچنین به شعبه Borgerhout)واقع در  EcoHuisدر   Woonkantoorدفاتر 

 باید ازقبل وقت بگیرید. مراجعه کنید. 

 

این توانید به صورت تلفنی یا از طریق ایمیل سؤال خود را مطرح کنید. تمامی اطالعات در همچنین می 

 باشند. تعطیل می Woonkantoorدیگرِ آمده است. دفاتر   صفحه

 

  مراجعه کنم؟ EcoHuisتوانم به  سؤال: آیا هنوز می 

های خود را مراجعه کنید و پرسش  EchoHuisتوانید مثل قبل، با قرار قبلی، به یکی از مشاوراِن شما می

وبسایت وقت بگیرید، و پس از  ی فاکتورهای برق، گاز و آب بپرسید. برای مراجعه باید از قبل از طریق درباره

 شود. ی قرار مالقات توضیحاتی داده می ی نحوه گرفتن وقت به شما درباره 

ت در این زمینه نیز به شما کمک  حاضر اس EcoHuisای برای کاهش مصرف انرژی دارید، مسلماً اگر برنامه 

تماس بگیرید و یا به نشانی   032170811ی کند. برای گرفتن وقت با یک مشاور کاهش انرژی با شماره

plantwerpen@antwerpen.be  .ایمیل ارسال کنید 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

کز اینترنتی )   ( باز هستند؟ webpuntenسؤال: آیا مرا

کز اینترنتیجواب:  کز اینترنتی تعطیل می مرا  باشند: باز هستند، اما این مرا

Atlas, Nova, Merksem, Antwerpen.be-centrum 

 

 ماسک 

 

  ؟در چه مواقعی پوشیدن ماسک اجباری استسؤال: 

.  سال اجباری است تا یک عدد ماسک به همراه خود داشته باشند 12افراد باالی ی برای همه جواب: 

های شعبه و ها  های عمومی مانند کتابخانه ها اجباری است: ساختمانپوشیدن ماسک در این مکان

در  های عالی و آموزش بزرگساالن. عالوه بر این،ی مدارس و آموزشگاهدر اطراف و داخل همهشهرداری، 

متر از دیگران  1.5ی ها و در هر جایی که امکان رعایت کردن فاصلهی عمومی، در مغازهنقلیه وسایط 

کز بازیافت. پذیر نیستامکان  ، مانند بازارها و مرا

 

 : ای نیز هستندپایه مقررات ، افراد موظف به رعایِت این استفاده از ماسکعالوه بر 

 در صورت بیماری در خانه بمانید. .1

 به طور مکرر بشویید.دستان خود را  .2

 متر فاصله بگیرید.  1.5از اشخاص دیگر  .3

 تا حد امکان ازمالقات با دیگران بپرهیزید یا از تجمع با دیگران دوری کنید.  .4

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/wonen/woonkantoren
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/wonen/woonkantoren
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
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 ای را چگونه باید پوشید؟سؤال: ماسک پارچه 

را درست  که ماسک کند، اما به شرط آنای گسترش ویروس کرونا را کمتر می جواب: پوشیدن ماسک پارچه

بپوشید. طرز گذاشتن، برداشتن، پوشیدن، شستن و نگهداری ماسک را باید با دقت الزم انجام دهید. در  

 جامع در این باره آمده است.  اطالعات www.antwerpen.be/coronaوبسایت

 

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

 

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

 بگیرم؟

کنند. اول به خط پزشکی برای  جواب: به خاطر شیوع کرونا، مطب پزشکان کشیک با درهای بسته کار می 

( زنگ بزنید. برای کسب اطالعات بیشتر به  che triagelijnmedisارزیابی مورد شما و یادداشت مشخصات )

 مراجعه کنید.  این صفحه

 

داروخانه بروم. تمایل با کسی در این مورد  توانم به مغازه یا من نیاز به کمک دارم، برای مثال نمی سؤال: 

 صحبت کنم. 

کند«( طرح کنید.  )»آنتورپن کمک می  Antwerpen Helptدرخواست یا سؤال خود را از طریق جواب: 

کوشند یک شخص داوطلب را برای کمک به شما پیدا کنند. شما از یکی از این سه طریق  کارمندان ما می 

 تماس بگیرید:  Antwerpen Helptتوانید با می

 را تکمیل کنید  این ُفرمیا  •

 ایمیل ارسال کنید antwerpenhelpt@antwerpen.beیا به نشانی  •

 ( 16تا  9زنگ بزنید )هر روز کاری از ساعت  080067010ی و یا به شماره  •

 

 . به دیگران کمک کنم  Antwerpen Helptمن تمایل دارم از طریق سؤال: 

 توانید کمک کنید.  توضیح داده شده چگونه شما به دیگران می این صفحهدر جواب: 

 

ختیار دکترها و پرستاران قرار  خواهم آن را در اام جای پارک دارم. میسؤال: من گاراژ دارم یا جلوی خانه 

 توانم این کار را انجام دهم؟ دهم تا اتومبیل خود را در آنجا بگذارند. چطور می 

شود و روی آن  قرار دهید. به شما یک برچسب داده می Zorgparkingجواب: نام و مشخصات خود را در 

شب اجازه دارند   12صبح و  8نوشته شده که بهیاران )دکترها، پرستاران و دیگر پرسنل مراقبتی( بین ساعت 

جویی جلوی منزل و یا درب گاراژ شما پارک کنند. این گونه در وقت تردد آنها برای کمک به مردم صرفه 

گذارند تا در صورتی که راه شما را  شان میتلفنیشه اتومبیل خود یک کارت با شمارهشود. آنها روی شمی

  گرفته بودند به آنها زنگ بزنید.

 

http://www.antwerpen.be/corona
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
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
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دهد پیدا  ای که شهرداری در حال حاضر ارائه می های اجتماعی توانم فهرستی از کمک سؤال: در کجا می 

 کنم؟

ری در دوران بحران کرونا، به این وبسایت  های اجتماعی شهرداجواب: برای دسترسی به فهرست کمک

 www.antwerpen.be/socialehulpcorona : مراجعه کنید

کز اجتماعی، شارژ کردن کنتور شارژی، کمک در این فهرست اطالعاتی درباره رسانی به افراد مقروض، ی مرا

 ی کودک« و غیره آمده است.های »خانه درآمد، شعبه محلی برای افراد کمهای رستوران

 

 سؤال: آیا اجازه دارم به طور داوطلبانه افراد معلول یا نیازمند به کمک را با اتومبیل به جایی ببرم؟

رعایت راهکارهای  جا کند، و با شود که هر بار یک راننده همان افراد را جابه جواب: بله، اما خیلی توصیه می

متر فاصله بین افراد رعایت شود. تعداد افرادی را که   1.5ی اجتماعی. باید حداقل بهداشتی و فاصله 

 ی نقلیه دارد. جا کرد، بستگی به نوع وسیله شود جابه می

 

وگوی  توانم برای گفت سؤال: اگر مشکل مالی دارم و یا کمک اجتماعی دیگری نیاز دارم، آیا همچنان می 

کز اجتماعی )ف  ( مراجعه کنم؟ sociale centraوری به یکی از مرا

کز اجتماعیجواب: در حال حاضر،  اگر سؤال شما مربوط به درخواست   د.کننکار می با قرار قبلیفقط  مرا

امکان مطرح کنید و یا زنگ بزنید یا ایمیل ارسال کنید.  این فرم درخواست کمکشود، از طریق کمک می

کز اجتماعی، به جز    پذیر است.، امکانBerchemتنظیم قرار مالقات در تمامی مرا

 

 هستید؟  Berchemآیا تحت پوشش مرکز اجتماعی 

 گیرد. صورت می Zurenborgدر این صورت، قرار مالقات شما در مرکز اجتماعی 

 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

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

کی  اب: با مددکار اجتماعی خود تماس بگیرید. مددکار به شما اطالع می جو دهد که چه وقت و کجا مواد خورا

  توانید تحویل بگیرید.خود را می 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

 توانم مراجعه کنم؟ ( به کجا می budgetmeterسؤال: برای شارژ کردن کارِت کنتور شارژی )

کز اجتماعی مراجعه کنید. برای تنظیم وقت با مددکار  با قرار قبلی  توانید برای این امر می جواب:  به مرا

 تماس بگیرید. اجتماعی خود 

 

ها به مخصوص مراجعه کنید. این مکان ترمینالتوانید به یکی از پنج برای شارژ کردن کنتور همچنین می

 باشند.یساعته باز م 24صورت 

http://www.antwerpen.be/socialehulpcorona
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
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توانند کارت خود را در شهرداری  هستند، می Linkeroeverافرادی که تحت پوشش مرکز اجتماعی 

Zwijndrecht  :واقع در این نشانی شارژ کنندBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht  در در این صورت، اول

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

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

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

خدمات نوامبر  15تاریخ  ازکند. مسکن را تضمین میان و بی مخانشهرداری مددرسانی به افراد بی جواب: 

که به خاطر ویروس کرونا باید قرنطینه شوند و  خانمان بی شود. افراد ی کاری زمستانی انجام می طبق برنامه 

توانند به یک محل نگهداری ویژه مراجعه کنند. در آنجا به این افراد  های پزشکی دارند، مییا نیاز به مراقبت 

 شود. های مورد نیاز ارائه میمراقبت 

پذیر ( فقط تلفنی و از طریق ایمیل امکانStedelijke Dispatchingدهی جاها )تماس با مرکز اختصاص 

کز نگهداری و خدمات آنها آمده است. در این صفحه است.  ، فهرستی از تمامی مرا

 

 ( کنم؟referentieadresتوانم از شهرداری درخواست آدرس مرجع )سؤال: آیا هنوز می 

واب: بله. برای دریافت کمک مالی و مدارک از دولت، مهّم است که در یک آدرس رسمی ثبت باشید.  ج

 ایمیل ارسال کنید. adressen@antwerpen.beچنانچه مایل به درخواست آدرس مرجع هستید، به نشانی 

 

ی  ( اجازه دارد برای نظافت به خانه dienstenchequeطریق چک خدمات )چی، مثال از سؤال: آیا نظافت 

 من بیاید؟ 

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

 

  ( مراجعه کنم؟buurtrestaurantsهای محل )توانم به رستورانسؤال: آیا می

شود.  های محل نیز می درهای خود را ببندند، و این امر شامل حال رستوران ها بایدها و کافه رستوران  جواب:

بندی  آماده تحویل بگیرید. رستوران خودش غذا را نحو صحیح بسته  یتوانید غذاشما همچنان می اما 

و ساعات کاری در  هالتمامی دستورالعم  بندی غذا با خود نیاورید.لطفا ظرف یا چیزی برای بسته  کند.می

 آمده است.  .http://metsense.be وبسایت 

 

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

ی کافی با دیگران رعایت کنید، به طور مکرر دستان خود را  خانه بمانید، فاصله   جواب: هر چه بیشتر در

هایی خیلی بیشتری هست بشویید، و در صورت بیماری به پزشک زنگ بزنید. اما غیر از این نکات، راهنمایی

ها هستند: ا اینهی این راهنماییسالمت بگذرانیم. از جمله کنند تا دوران شیوع کرونا را به که به ما کمک می 

پذیر توجه داشتن. صیلب یک روال ثابت را هر روزه داشتن، به طور مستمر تفریح کردن و به افراد آسیب 

به طور فشرده و مختصر آورده است. چنانچه به علت استرس،  این وبسایتها را در ترین راهنمایی سرخ مهم 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_linkeroever.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
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/
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کز   این صفحهاضطراب یا فشار روحی نیاز به کمک دارید، نگاهی به  شهر آنتورپن بیندازید. همچنین مرا

( برای افرادی که در شرایط اورژانسی هستند )خودکشی، خشونت خانگی، و غیره( در  callcentersتماس )

 اند از:ها عبارتوبسایت تریندسترس هستند. مهم 

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

• www.geestelijkgezondvlaanderen.be 

 ها نیز مراجعه کنید: توانید به این وبسایتتر می ب اطالعات مشخصبرای کس

•  onthaal.be-www.tele 

• www.awel.be  

• www.1712.be   )برای خشونت خانگی( 

• www.caw.be  

• www.jac.be  

• www.zelfmoord1813.be  

• www.nupraatikerover.be  

• www.checkjezelf.be 

 078150010های مربوط به تربیت کودکان:  خط پاسخگویی به پرسش  •

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

، مانند ماسک،  ای، امکان دسترسی به وسایل محافظتی شخصیآیا به عنوان پرستار حرفهسؤال: 

 بند، را دارم؟دستکش و پیش 

سازمان بهداشت فدرال در بلژیک، مقادیری وسایل محافظتی شخصی تهیه کرده است که در اختیار  جواب: 

پزشکان، پرستاران خانگی،  کارکنان خط یک قرار خواهد داد، یعنی پزشکان خانواده، متخصصان، دندان

ایی که از  هکارشناسان مراقبتی، و کارشناسان مامایی. شهرداری آنتورپن این وسایل را بر اساس لیست

 درج شده است.  این وبسایتکند، توزیع خواهد کرد. اطالعات بیشتر در سازمان بهداشت فدرال دریافت می 

 

مند بهره  -- 1Gezin, 1Plan --ی خانواده و نوجوانان های مشاوره توانم از کمک سؤال: آیا همچنان می 

 شوم؟

شناسان سازمان هایی که پرونده دارند، مشاوران خانواده و روانجواب: برای کودکان، نوجوانان و خانواده 

1Gezin, 1Plan ستند. همچنین آنها برای تشکیل از طریق تلفن، ایمیل و یا چت ویدئویی در دسترس ه

 های جدیدی که نیاز به کمک دارند فعال هستند.ی خانواده پرونده 

برد، ممکن است به طور استثناء تماس فیزیکی  چنانچه یک خانواده در شرایط اضطراری به سر می  •

 یهای بهداشتی و مقررات مربوط به فاصلهی افراد توصیه که همهانجام شود، مشروط بر این 

 اجتماعی را رعایت کنند. 

دانید به کجا مراجعه باید کرد،  ای نیاز به کمک دارد، اما نمی چنانچه شما اطالع دارید که خانواده  •

 مراجعه کنید.  1Gezin, 1Planتوانید برای دریافت مشاوره یا راهنمایی به گاه می آن

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.tele-onthaal.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://www.1712.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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برای  بزنید یا ایمیل ارسال کنید. ( در محل زندگی خود زنگcontactpuntتوانید به مرکز تماس )شما می

کز تماس روی دسترسی یافتن به همه  . چنانچه یک سؤال کلّی دارید، کلیک کنید antwerpen.beی مرا

 ایمیل ارسال نمایید. 1g1p@antwerpen.beگاه به آن

 

یا   ( serviceflats)  های مجهز برای سالمندانتوانم به دیدار افرادی بروم که در آپارتمان سؤال: آیا می

کز مسکونی  ن هستند؟ساک( woonzorgcentra) مراقبتی -مرا

با رعایت مقرراتی که   (متعلق به شرکت مراقبتی آنتورپن) های مجهز برای سالمندانآپارتمانجواب: در 

کنندگان باید خود را  ی مالقات . همه داردامکان مالقات از ساکنین وجود  وضع کرده است، های بلژیکدولت

 مراجعه کنید.  اینجابرای اطالعات بیشتر به   .ثبت کنند

کز مسکونی تواند تماس مراقبتی مجاز است، اما فقط یک نفر ثابت می-مالقات از افراد سالخورده در مرا

کز  مالقات  اشته باشد و شخص سالخورده را آغوش بگیرد.نزدیک د کننده باید از قبل نام خود را به این مرا

  مراجعه کنید. اینجابرای اطالعات بیشتر به  بدهد.

 

کز خدماتی )آیا   ؟باز هستند (dienstencentraمرا

 جواب: بله، اما: 

 تریا، آرایشگاه و سالن پدیکور تعطیل هستند؛کافه  •

ی غذایی رزرو کنید و بیایید تحویل بگیرید و یا بخواهید که درب منزل شما توانید یک وعده می •

 برسانند.

 کند.قبلی کار می شویی با قرار  سالن لباس •

 

 وسایل نقلیه و تردد

 

 مجاز است؟ در طول روز  سؤال: آیا تردد 

ترددهای غیرضروری ممنوع نیست، اما بکوشید تردد خود را هر چه بیشتر  مجاز است.  بله، ترددجواب: 

 محدود کنید. 

کثر در یک مکان عمومی  کودکان زیر   ، اماگرد هم بیایید خارج از اعضای خانواده خودنفر  4اجازه دارید با حدا

 گذاری اجتماعی باید همواره رعایت شود. فاصله  آیند.سال به حساب نمی  12
 

 سؤال: آیا تردد در شب مجاز است؟

. استثناءها: تردد بین محل سکونت و عبور و مرور ممنوع استصبح  5شب تا  12از ساعت  جواب: خیر،

 شود به تعویق انداخت )مثال به دالیل پزشکی(. ترددهای مهمی که نمی محل کار، ترددهای شغلی، و یا 

 

 ؟ سفر کنیدبه خارج از کشور  دارید آیا اجازه 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
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
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کیدا توصیه می   ●  کار را انجام ندهید.شود این بله، اما ا

اید؟ در این صورت، این موضوع به عنوان  ساعت در یک منطقه قرمز در خارج از کشور بوده 48آیا بیش از  ●

شود. باید در خانه قرنطینه شوید و در روز اول و هفتم پس از تماس با احتمال باالی ابتال محسوب می 

 تان تست بدهید. بازگشت

شوند، باید در وقت ورود به بلژیک ی قرمز وارد بلژیک می و از یک منطقه  افرادی که ساکن بلژیک نیستند  ●

 مدرک تست منفی خود را ارائه کنند. همچنین آنها باید قرنطینه شوند.

 . www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12اطالعات بیشتر:  ●

 

 سواری باید ماسک بپوشم؟ سؤال: آیا هنگام دوچرخه 

ای که آیا به صورت حرفه کنید و همچنین اینسواری می دوچرخه جواب: این بستگی دارد به مکانی که 

های سنگین، کند که هنگام انجام ورزشکنید یا خیر. سازمان بهداشت جهانی توصیه می سواری میدوچرخه 

تواند سالمتی را به خطر اندازد. عالوه بر آن، مکان و زمان از پوشاندن دهان و بینی خودداری شود، زیرا می 

کنید و امکان دارد که ویروس سواری مهم است: باید توجه کنید که آیا زیاد از کنار افراد دیگر عبور می دوچرخه 

ی شلوغ با دوچرخه عبور  را به شما منتقل کنند. به طور خالصه: اگر مثالً برای رفتن به نانوایی از یک محله 

ها وآمد تمرین رفتی مسابقه در مسیری کمکنید، باید ماسک بپوشید. اما اگر به صورت تنها و با دوچرخه می

های سواری از محله دهید، پوشیدن ماسک اجباری نیست. اگر در مسیر تمرین دوچرخه سنگین انجام می 

گر با گروهی از دوچرخه سواران زیادی عبور می مسکونی و از کنار دوچرخه  سواران کنید، و همچنین ا

 ن صورت پوشیدن ماسک اجباری است. در ای: کنیدهای طوالنی را طی میمسافت

 که به همراه داشتن ماسک اجباری است. در هر صورت، همواره یک ماسک به همراه داشته باشید، چون

 

 ها در سطح شهر باز هستند؟ ها و گورستانسؤال: آیا پارک 

کنید. وقتی    جواب: بله، باز هستند. مهم است تا به طور مستمر از منزل خارج شوید و هوای تازه استنشاق

 بیرون از منزل هستید، مقررات مربوط به استفاده از ماسک و دیدار با افراد دیگر را رعایت کنید. 

 

کثر  گذاری فاصله نفر خارج از اعضای خانواده خود گرد هم بیایید.  4در یک مکان عمومی، اجازه دارید با حدا

 اجتماعی باید همواره رعایت شود. 

 

 گذاری اجتماعی، در ساعات خلوت به پارک مراجعه کنید.بیشترِ فاصلهبرای رعایت هر چه 

 

  ی عمومی استفاده کنم؟توانم از وسایل نقلیه سؤال: آیا می

ی ی عمومی استفاده کنید. چنانچه از وسایل نقلیه توانید از وسایل نقلیه جواب: بله، شما همچنان می 

ی از مسافران دیگر فاصله بگیرید، و فراموش نکنید که مقررات  ی کافکنید، باید به اندازه عمومی استفاده می 

 مربوط به حفظ فاصله با دیگر افراد را رعایت کنید.
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پوشاند، مثل شال یا دستمال سر، قبل از  ی دیگری که دهان و بینی را میاستفاده از ماسک و یا وسیله

اجباری است. برای اطالعات بیشتر به بخش  سال  12ی عمومی برای افراد باالی سوار شدن در وسائط نقلیه 

 »ماسک« در همین متن مراجعه کنید. 

 شود:برای اجتناب از ازدحام، این نکات توصیه می 

 )اگر دورکاری ممکن باشد، اجباری است(؛  دورکاری کنید •

 ی شخصی )پای پیاده، با روروک، دوچرخه، ماشین، وبا وسیله اگر واقعا امکان دورکاری وجود ندارد،  •

 ی عمومی دارند بتوانند از آن استفاده کنند. غیره( تردد کنید، تا کسانی که نیاز مبرم به وسائط نقلیه 

 وآمد خودداری کنید. از تردد در ساعات پررفت  •

 

  ؟( وجود داردNMBSآهن )( و شرکت راه DeLijnمقررات خاصی برای شرکت اتوبوسرانی ) سؤال: آیا  

تقاضا دارد تا از در پشتی، سوارِ اتوبوس یا تراموا شوید و برای خرید ( De Lijnرانی )شرکت اتوبوس  •

 بلیت از پرداخت پول نقد خودداری کنید. 

ساعات حرکت اتوبوس، تراموا و قطار ممکن است تغییر کرده باشد. به همین دلیل، همیشه قبل از   •

  مراجعه کنید. NMBSو   De Lijnحرکت به سایت شرکت 

 

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

برای   کند، حاال باز شده است.تردد می   Steenpontonو  Linkeroeverکه بین  Anna-Sintجواب: فرِی 

 مراجعه کنید.  وبسایتایمنی به این  مقرراتی کسب اطالعات بیشتر درباره 

 

  ( رفت و آمد دارد؟DeWaterbusسؤال: آیا اتوبوس آبی )ِ 

برخی ساعات   یعادی مجدداً در دسترس عموم قرار دارد؛ به استثنااتوبوس آبی طبق ساعات تردد جواب: 

پرداخت با پول نقد ممنوع است  مشخص در طول هفته که برای تردد کاری در بندر رزرو شده است. 

وبسایت اتوبوس برای اطالعات بیشتر به  )پرداخت باید با کارت بانکی/یا به صورت آنالین باید صورت گیرد(.

 مراجعه کنید.  آبی

 

(  stadsloketهای شهرداری )توانم مجوز پارکینگ برای ساکنان در یکی از شعبه سؤال: آیا می

 درخواست کنم؟ 

، درخواست کنید را توانید مجوز پارکینگ برای ساکنانآنالین می به صورتجواب: شما در حال حاضر  

 توانید انجام دهید. می  الکترونیکی یشعبه . این کار را از طریق درخواست خود را تغییر دهید و یا لغو کنید

 

دهید که برای درخواست مجوز پارکینگ به شعب ما مراجعه کنید، در آن صورت فقط به اگر ترجیح می 

قرار  مراجعه به این شعبه فقط با ی موقتی است( مراجعه نمایید. )که شعبه  Den Bellی شهرداری شعبه 

 . پذیر است قبلی امکان

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/nieuws/Coronavirus
https://www.dewaterbus.be/nl/nieuws/Coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
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 توانم درخواست منع کردن پارک کردن جلوی منزلم را رایگان لغو کنم؟سؤال: آیا می

روز کاری قبل از تاریخ شروع منع پارک درخواست کنید، و برای این   3جواب: درخواست لغو را باید حداقل 

ایمیل ارسال کنید. نظر به وضعیت   tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.beدرخواست به نشانی 

شود. اگر پرونده را بعد از این مهلت لغو کنید، هیچ ی رسیدگی به آن به شما برگردانده می پرونده، هزینه 

 شود. ردانده نمیمبلغی به شما برگ 

 

 توانم تاکسی بگیرم؟سؤال: آیا می

متر فاصله بین افراد رعایت شود.   1.5جا کنند. البّته، باید حداقل ها اجازه دارند مسافر جابه جواب: بله، تاکسی 

اجباری  ی نقلیه دارد. استفاده از ماسک جا کرد، بستگی به نوع وسیله شود جابه تعداد افرادی را که می 

اجازه دارند در یک اتومبیل سوار شوند، زیرا که نیاز   یا اعضای یک حباب اجتماعی عضای خانواده. ااست

  ی اجتماعی را رعایت کنند.نیست آنها فاصله 

 

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

این جایی ندارند و معلولینی که واجد سال که به طور دائم و یا موقتاً توانانیی جابه  65جواب: افراد باالی 

های تاکسی خود تخفیف  توانند همچنان چک تاکسی درخواست کنند تا در پرداخت هزینه هستند، می شرایط

و یا با   032211333ی این فرم، تلفنی از طریق شماره توان از طریق را می زیادی دریافت کنند. درخواست

انجام داد. برای کسب اطالعات بیشتر   SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.beارسال ایمیل به 

 www.antwerpen.beمراجعه کنید به 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

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

جا شود جابه متر فاصله بین هر شخص رعایت شود. تعداد افرادی را که می  1.5که  جواب: بله، مشروط بر آن 

شود. این مقررات شامل حال اعضای  ی نقلیه دارد. استفاده از ماسک توصیه می کرد، بستگی به نوع وسیله 

زه کنید و آن را تمیز کنید. به طور  شود که به طور مرتب هوای اتومبیل را تاشود. توصیه مییک خانواده نمی 

 کلّی، از تردد تا حد امکان خودداری کرد. 

 

 ی مدنی شعبه 

 

 ؟ وجود داردمراسم ازدواج من  امکان برگزاری   سؤال: آیا

 : ، امابلهجواب: 

 ی حضور دارند.نفر اجازه  15فقط  •

 دارند.ی حضور شخص اجازه  15سال و مسئول مراسم نیز عالوه بر آن  12کودکان زیر  •

 متری و پوشیدن ماسک اجباری است. 1.5ی رعایت فاصله •

mailto:tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
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
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 برگزاری هرگونه پذیرایی پس از مراسم مجاز نیست.  •

 تجمع در خیابان قبل یا بعد از مراسم ممنوع است.  •

 

 ؟وجود داردمن  جشن عروسی امکان برگزاری   سؤال: آیا

برگزار   چیاز طرف یک سورسات ایصورت حرفه هر گونه پذیرایی از مهمانان و صرف شیرینی که به  جواب: 

 های ازدواج نیز وجود ندارد. شود، ممنوع است. بنابراین، امکان برگزاری جشن می

 

  ؟پذیر استامکان شهرداری  اعالم فوت بهسؤال: آیا  

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

 

 ؟وجود دارد وداع مراسم  امکان برگزاری   سؤال: آیا

 : بله، اما جواب:

 

 ی حضور دارند.نفر اجازه  15فقط  •

 ی حضور دارند.شخص اجازه  15سال و مسئول مراسم نیز عالوه بر آن  12کودکان زیر  •

 متری و پوشیدن ماسک اجباری است. 1.5ی رعایت فاصله •

 مراسم مجاز نیست. برگزاری هرگونه پذیرایی پس از  •

 تجمع در خیابان قبل یا بعد از مراسم ممنوع است.  •

 

 توانم درخواست تابعیت کنم؟ سؤال: آیا می

برای درخواست تابعیت نیازی به مراجعه به شهرداری   .توانید انجام دهیداین کار را بدون مشکلی میجواب: 

دهید. بنابراین، نیازی نیست که این   توانید درخواست خود را به صورت آنالین انجامنیست و شما می 

 درخواست را به بعد موکول کنید.

 ی خانگی آوری زباله زباله و جمع

 

 شوند؟آوری می های خانگی جمعسؤال: آیا زباله 

شوند. بنابراین، آوری میصبح، یعنی یک ساعت زودتر از قبل، جمع 6های خانگی از ساعت جواب: بله، زباله 

صبح بیرون بگذارید. هدف شهرداری این است که   6خانگی خود را نهایتاً چند دقیقه قبل از ساعت های زباله

وآمد صبح کار خود را به اتمام برسانند. این گونه کارکنان  آوری زباله قبل از ساعات ُپررفت های جمعماشین

 آوری کنند. ها را در مناطق بیشتری جمع توانند زبالهشهرداری می 

 

 شوند؟ آور می ( جمع grofvuilهای حجیم ) یا زباله سؤال: آ 
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کزهای حجیم خود را به توانید زبالهجواب: بله، شما می  بازیافت ببرید و درخواست کنید که با قرار   یکی از مرا

  ی اینترنتیاین صفحهآوری شوند. برای اطالعات بیشتر در این باره به  قبلی از جلوی درب منزل شما جمع

 مراجعه کنید.

توانید با کارت بانکی پرداخت را انجام دهید. اگر امکان پرداخت با  ها، میآوری این نوع از زبالهدر وقت جمع 

شرایط فعلی، به طور استثناء    کارت بانکی میسر نباشد، فاکتور آن بعداً به شما ارسال خواهد شد. به خاطر

  ی اداری فاکتور نخواهد شد.به شما هزینه 

 

کز بازیافت )    مانند؟( باز می recyclageparkenسؤال: آیا مرا

کز بازیافت دوباره باز هستندتمامی جواب:  کز استفاده از ماسک اجباری  توجه بفرمایید که . مرا در این مرا

  اینجاها باید از قبل وقت بگیرید. برای تنظیم قرار و یا اطالعات بیشتر به برای مراجعه به این مکاناست و 

 مراجعه کنید.

 

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

 sorteerpasopladen.antwerpen.beطریق از به صورت آنالین را ی خود کارت زبالهشود توصیه می جواب: 

 شارژ کنید. 

ی )که شعبه  Den Bellی شهرداری توانید به شعبه اگر موفق به انجام این کار نشدید، در آن صورت می

 .پذیر استمراجعه به این شعبه فقط با قرار قبلی امکان موقتی است( نیز مراجعه نمایید. 

 

را   PMDو ( restafvalی پسمانده )حجم کمی از زبالههمچنان توانید ، می شودکارت شما شارژ نمی چنانچه 

در کانتینرهای مخصوص زباله بریزید. موجودی شما روی کارت زیر صفر خواهد رفت. برای برطرف کردن  

 بایست آن وقت مبلغ بیشتری را شارژ کنید. مبلغ زیر صفر، می 

 

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

 م و یا این کارت)ها( خراب شده است. چکار کنم؟ اخود را گم کرده 

ی جدید با ارسال ایمیل به یا کارت زباله A-kaartی دریافت جواب: سؤال خود را درباره 

sorteerstraatjes@antwerpen.be  ( مطرح کنید و یا با مرکز تماس شهریtactcenterstedelijk con  به )

 تماس بگیرید.  032211333ی شماره

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

 نام و نام خانوادگی  •

 آدرس •

 ( rijksregisternummerی ملی در بلژیک )شماره •

 تلفنشماره •

 ایمیل •

گر  •  ی کارتدارید: شماره  A-kaartا

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
http://sorteerpasopladen.antwerpen.be/
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
mailto:sorteerstraatjes@antwerpen.be
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های پرداخت ی کارت، روششما آماده شد، مشخصات کارت زباله )شماره A-kaartزمانی که کارت زباله یا 

 را از طریق ُپست دریافت خواهید کرد.  A-kaartچند روز بعد کارت زباله یا  هزینه( به شما ایمیل خواهد شد.

 

ی انجام دهید، در این صورت در  یا کارت زباله را به صورت حضور Aدهید درخواست کارِت اگر ترجیح می 

توانید مراجعه نمایید.  ی موقتی است( می )که شعبه  Den Bellی شهرداری شعبه حال حاضر فقط به 

 . پذیر استمراجعه به این شعبه فقط با قرار قبلی امکان

 

( وسایل مورد نیاز  straatvrijwilligerی خیابانی )آوری زباله توانم به عنوان داوطلب جمع سؤال: آیا می

 خود را تهیه کنم؟ 

تواند مانند گذشته برای دریافت وسایل مورد نیاز خود  آوری زباله خیابانی می جمع جواب: داوطلبان 

 آوری زباله، و غیره( مراجعه کنند. )پالستیک آشغال قرمز، انبر جمع

 پذیر است: و با قرار قبلی امکانشنبه هر سه  Permekeاین امر فقط در 

  (16و  9)بین ساعت  033383995 تلفن: •

 straatvrijwilligers@antwerpen.beو یا از طریق ایمیل  •

 

 های تجاریها و دیگر بنگاهها، مغازهها، رستورانها، کافه هتل

 

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

توانید بیابید: جواب: تمامی اطالعات جامع و مفید برای کارآفرینان در آنتورپن را در این وبسایت می 

. ondernemeninantwerpen.be/corona شود.روز میاین اطالعات نیز به طور مستمر به 

 

ها،  متصدیان هتل برای  سودمندیآمده است، اطالعات مفصل و  ی اینترنتیصفحه هایی که در این در لینک

 آمده است. هاها و رستورانکافه 

توانند برای کسب اطالعات بیشتر به  می  فرهنگای و کارآفرینان در بخش هنرمندان حرفه 

antwerpen.be/cultuursubsidies  وsectorgidscultuur.be  .مراجعه کنند 

 

  ؟دانشده باز مجدداً  هاآیا تمامی مغازه سؤال: 

 : بله، اما جواب:

 ، مگر آنکه: یا بازار بروید  فروشگاهبه صورت تنها به  •

o  با فرزندان خردسال خود به خرید بروید 

o شما به کمک نیاز داشته باشید 

کثر  •  .ها یا بازارها دارنددقیقه وقت برای خرید در فروشگاه  30افراد حدا

 متری الزامی است.  1.5ی ایمنِی رعایت فاصله •

https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-gestolen-verloren
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-gestolen-verloren
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-gestolen-verloren
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://sectorgidscultuur.be/


Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi van FAQ stad Antwerpen 

خود قرار دهند و مراجعین  مراجعین ی دست در اختیار کننده ضدعفونی یماّده داران باید مغازه •

 موظف به استفاده از آن هستند.

کز خرید و بازارها ماسک بپوشند. سال باید در مغازه 12ی افراد باالی همه •  ها، مرا

های تحویل غذا، و غیره(  ها، رستورانبنزینفروش مشروبات الکلی )از جمله در پمپ 20ساعت از  •

 ممنوع است. 

 

 ؟کدام اماکن تعطیل هستندسؤال: 

 جواب:

 هاها و رستورانکافه  •

کز سالمتی  نگیباولاماکن روبسته مانند شهربازی روبسته، قسمت  • ، سینماها، مرا

(wellnesscentra سوناها، اماکن ،) قماربازی و غیره 

کز ورزشی روبسته، به جز استخرها:  •  مرا

o  گشایند، همچنین دسامبر درهای خود را مجدداً می  4استخرهای آنتورپن از تاریخ جمعه

 سال.  12ها و مدارس کودکان زیر برای باشگاه 

o از طریق وبسایت  باید  مراجعه به استخر قبل ازzwembaden.antwerpen.be  کنید.رزرو 

کز فرهنگی )سالن  • کز فرهنگی و گردهممرا ، به استثنای  آیی، و سینماها(های کنسرت و تئاتر، مرا

 ها:موزه

o گشایند.می دسامبر درهای خود را مجدداً  5های آنتورپن از تاریخ شنبه موزه 

o  مراجعه کنید.  ها )ی شهری(های موزهوبسایت برای رزرو کردن بلیت به یکی از 

 

 

  ؟های اجازه دارند باز باشندشرکتسؤال: آیا  

بله، اما دورکاری در صورت امکان اجباری است. اگر دورکاری ممکن نباشد، باید وظایف دیگر خود را   جواب:

 ها( را انجام دهند.  ی اتاق ی ایمنی، تهویه )ماسک، فاصله

 

  ؟( را همچنان انجام دادcontactberoepenتماسی ) مشاغل توانمی  سؤال: آیا

  جواب:

 فیزیوتراپی، پرستاری و پرستاری در منزل بله. مشاغل تماسِی پزشکی مانند  •

کز سالمتی  های زیبایی، سالن مشاغل تماسِی غیرپزشکی مانند آرایشگری، سالن  • های ماساژ و مرا

(wellnesscentra .خیر ) 

 

  ها باز هستند؟ها و کافه سؤال: آیا رستوران 

https://zwembaden.antwerpen.be/
https://www.antwerpen.be/musea-expo-en-kunst
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ها را دارید ی آوردن غذا از رستوراناجازه 22ها تعطیل هستند. البته تا ساعت ها و کافهجواب: خیر، رستوران

هر  ها باید تعطیل شوند.B&Bها، های هتلفروشی های و مشروبهمچنین رستوران (.20)با الکل تا ساعت 

 شخص باید اتاق خود غذا بخورد و چیزی بنوشد. 

 

  ها باز هستند؟های خرید مغازه سؤال: آیا در یکشنبه 

کز  دسامبر یکشنبه  27و  20ر تمامی نواحی، یکشنبه  جواب: هم در مرکز شهر و هم د های خرید هستند و مرا

ها وجود دارد  خرید باز هستند. همچنین در ماه ژانویه، امکان خرید در مرکز تاریخی شهر در روزهای یکشنبه 

نظر  توان تعداد خریدکنندگان را از ژانویه این امر ممکن است(. این گونه می  10)در نواحی شهر فقط در 

 شوند.زمانی و مکانی پخش می 

 

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

(  20)با الکل تا ساعت  22تا ساعت جواب: بله. رساندن غذا با پیک و یا تحویل گرفتن آن از رستوران و غیره  

ی اجتماعی رعایت شود. از ایجاد صف در بیرون  راهکارهای مربوط به فاصله که ، منوط به آن مجاز است

 فروشگاه تا حد امکان باید خودداری شود. 

 

 مانند؟( باز می nachtwinkelsهای شبانه )سؤال: آیا مغازه  

 20و حق فروش مشروبات الکلی را از ساعت  درهای خود را ببندند 22اما موظف هستند ساعت جواب: 

ژوئیه   11های شبانه از تاریخ همچنین در مغازه  البته باید از ایجاد ازدحام و صف خودداری شود. .ندارند

 اجباری است.  سال 12برای افراد باالی  )جوالی( استفاده از ماسک

 

  ؟ها باز هستندB&Bها و آیا هتل سؤال: 

شخص باید اتاق خود غذا  . هر های آنها تعطیل هستندفروشی های و مشروببله، ولی رستورانجواب: 

 بخورد و چیزی بنوشد. 

 

 توانم در یک کمپینگ شب را بگذرانم؟ سؤال: آیا می

ی دّوم دارند باز  تعطیل هستند و فقط برای ساکنان دایمی خود و کسانی که در آنجا خانه ها کمپینگجواب: 

 هستند.

 

 های فرهنگیورزش، اوقات فراغت و فعالّیت 

 

توانم  هایی دارم. به کجا می ای در بخش فرهنگ مشغول به کار هستم و سؤال حرفه من به صورت سؤال: 

  ؟ مراجعه کنم

ای و چه  های آنتورپن )چه حرفه های سودمند برای هنرمندان و انجمن جواب: اطالعات خیلی جامع و لینک

 آمده است. sectorgidscultuur.beو  www.antwerpen.be/cultuursubsidiesای( در وبسایت غیرحرفه 

http://www.antwerpen.be/cultuursubsidies
https://sectorgidscultuur.be/
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  ؟و کدام تعطیل هستند باز  سؤال: کدام نهادهای فرهنگی 

 جواب: 

کز فرهنگی )سالن  • کز فرهنگی و گردهممرا سینماها(، به استثنای  آیی، و های کنسرت و تئاتر، مرا

 .هاموزه

. برای  مانندباز میشان ا فرزندان ب هانفرادی و خانوادها گانکنندبرای مراجعه ها همچنین کتابخانه  •

:  اطالعات بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به

bibliotheek-de-antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/welkom 

 

  ؟ها باز هستند و در آنجا چه مقرراتی را باید رعایت کردکتابخانه آیا  سؤال: 

توانید کتاب و چیزهای دیگری از کتابخانه قرض  مانند. شما می های آنتورپن باز می تمامی کتابخانه جواب: 

بگیرید. همچنین این امکان وجود دارد تا کامپیوتر و جا برای مطالعه رزرو کنید. جهت تضمین ایمنی این  

 اند:قررات وضع شدهم

 خود مراجعه کنند. سال  12توانند با فرزندان زیر به صورت تنها به کتابخانه بیایید. فقط والدین می  •

کثر  •  دقیقه در کتابخانه بمانید. 30حدا

 . شده استهفته تمدید  6زمان وام گرفتن کتاب و دیگر چیزها تا مدت •

 . توانید قرض بگیرید، دوبرابر شده است کتاب و چیزهای دیگری که می  تعداد •

 . باید خود را ثبت کنیدبرای رزرو کردن کامپیوتر یا جای مطالعه  •

( که در کتابخانه نصب شده است  QR-codeآر )-اول به پیشخوان مراجعه کنید و یا خودتان کُد کیو •

 ( وارد کنید. A-kaartnummerرا اسکن کنید. شماره کارت خود را )

 

 ی اینترنتی مراجعه کنید:برای اطالعات بیشتر به این صفحه

open-blijven-bibliotheken-antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/antwerpse   

 

  ؟( باز استFelixArchiefشهری )آیا آرشیو سؤال: 

نام دارد، فقط با قرار قبلی باز است. ما نهایت تالش خود را   FelixArchiefآرشیو شهر آنتورپن که جواب: 

ما تعداد معدودی  ،کنیم تا بازدید شما از آرشیو شهری بدون هیچ خطری صورت پذیرد. به همین دلیلمی

موقع از طریق وبسایت ما برای خود جا رزرو  پذیریم. از شما خواهشمندیم که به بازدیدکننده را همزمان می 

ها و مدارکی موردنظر خود را  های الزم را برای بازدید از سالن مطالعه اتخاذ کنید. تمامی کتاب دگی آماکنید. 

کتاب یا منبعی بیشتری وجود ندارد. اطالعات  باید از قبل رزرو کنید. در سالن مطالعه امکان درخواست 

 آمده است.  اینجابیشتر برای وقت گرفتن در 

 

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

ی خود از کدام خدمات مراجعه کنید و ببینید که با پروفایل کتابخانه   خدمات دیجیتال کتابخانهجواب: به 

  مند شوید.توانید بهره می

https://antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/welkom-de-bibliotheek
https://antwerpen.bibliotheek.be/nieuws/antwerpse-bibliotheken-blijven-open
https://felixarchief.antwerpen.be/nieuwspagina/heropening
https://antwerpen.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib
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  هستند؟ بازهای شبانه و کلوپ  های رقص ، کابارههاسؤال: آیا دیسکوتیک 

های تعطیل هستند. همچنین جشن همچنانهای شبانه و کلوپ های رقص، کاباره ها، دیسکوتیک خیرجواب: 

 . باشندممنوع می در حال حاضر  دانشجویی  

 

 شوند؟مسابقات ورزشی برگزار می سؤال: آیا  

 جواب:

 

و   حضور تماشاچیتوان برگزار کرد، اما بدون تمامی مسابقات ورزشی را در فضای بسته یا باز می  •

 .صالحدر صورت تایید از سوی وزارت ذی

شوند. همچنین گیرند، لغو می ای که در فضای بسته صورت میتمامی مسابقات ورزشی غیرحرفه  •

 سال. 12کودکان زیر ای مسابقات غیرحرفه 

غیر از  شوند، به گیرند، لغو می ای که در فضای بسته صورت میهای ورزشی غیرحرفه تمامی تمرین  •

 سال، اما: 12ای کودکان زیر های غیرحرفه تمرین

 

o  های ورزشی ثابت باشند، مثل  دهی شوند و گروه ها سازمانفقط در صورتی که تمرین

و با فقط یک ناظر  گروه اردوی ورزشی )یعنی یک گروه ثابت از کودکان تمام هفته 

 ز کودکان مشخص(.  های یک باشگاه ورزشی )هر هفته با تعدادی ایا تمرین  ،باشند

o  تواند با تیم ورزشی ثابت  نباید با هم آمیخته شوند. هر گروه فقط می های ورزشیگروه

 خود تمرین کند یا مسابقه بدهد. 

o   ورزشی مجاز نیست.  هایفعالیت حضور تماشاچی در 

o به جز در استخرها. ها بسته هستنندو غذاخوریها ، دوشهارختکن ، 

 

 شوند؟اردوهای ورزشی برگزار می سؤال: آیا  

ورزشی  پروتکل که طبق  ی برگزاری دارند، منوط به آنسال اجازه  13جواب: اردوهای ورزشی برای کودکان زیر 

ی برای درخواست تأییده  توانندبرگزار شود و به تأیید شهرداری نیز رسیده باشد. برگزارکنندگان می فالندرن

 ایمیل ارسال کنند.  breedtesport@antwerpen.be شهرداری به

 

های ورزشی در فضاهای عمومی استفاده  های بدنسازی و دیگر دستگاهاجازه دارم از دستگاهسؤال: آیا  

 کنم؟

 که: بله، اما منوط به این  جواب:

کنند )منظور اعضای ها استفاده می افراد دیگری که از دستگاه متر فاصله بگیرید از  1.5حداقل  •

 ؛ی شما یا افرادی که مجاز به تماس نزدیک با آنها هستید، نیست(خانواده 

کثر  •  نفری ورزش کنید؛ 4حدا

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
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
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
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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 های خود را قبل و بعد از ورزش ضدعفونی کنید.دست •

 

 ؟باز هستندهای ورزشِی متعلق به شهرداری سالن آیا  سؤال: 

شده و با یک گروه  دهیای که به صورت سازمانساله  12آن عده از کودکان زیر  اما فقط برای بله، جواب:

کنند )برای مثال: اعضای یک اردوی ورزشی، اعضای یک باشگاه ورزشی و یا در  ورزشی ثابت تمرین می 

 قالب درس تربیت بدنی(. 

 

 روباز باز هستند؟های ورزشی محوطه آیا  سؤال: 

 :جواب

سال و برای   12های ورزشی کودکان زیر ها و مسابقات باشگاهاردوهای ورزشی، تمرینبله، برای  •

 ای. ورزشکاران حرفه 

کثر  توانید یا به صورت انفرادی ورزش کنید و یا با گروههای ورزشی روباز ذیل میدر محوطه  • های حدا

 گذاری و بهداشتی(: )و با رعایت مقررات فاصلهنفری  4

o  مرکز ورزشیHet Rooi  واقع درBerchem 

o میدانی -و-میدان دوPark Groot Schijn  واقع درDeurne 

o  مرکز ورزشیDe Schinde  واقع درEkeren 

o میدانی متعلق به مرکز ورزشی -و-میدان دوDe Rode Loop واقع در Merksem  

 

 مراجعه کنید. Sporting Aبرای اطالعات بیشتر به وبسایت 

 

 ؟باز است   Ruggeveldآیا سالن اسکیت روی یخ سؤال: 

 جواب: خیر، فعالً این سالن باز نخواهد شد.

 

 ؟استخرها باز هستندسؤال: آیا  

 بله:  جواب:

ها و  گشایند، همچنین برای باشگاه دسامبر درهای خود را مجدداً می 4استخرها از تاریخ جمعه  •

 سال.  12مدارس کودکان زیر 

 مانند.ها تعطیل میسرسره  •

 رزرو کنید. zwembaden.antwerpen.beمراجعه به استخر باید از طریق وبسایت  قبل از •

 

 

  ها تعطیل هستند؟سؤال: آیا شهربازی 

 سال 12تا سن کودکان اند. توجه داشته باشید: های بازی )چه کوچک و چه بزرگ( باز شده میدان جواب:

کنند باید مقررات مربوط به  ها را دارند. بزرگساالنی که کودکان را همراهی میاجازه ورود به این مکان 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/nieuws/sporten-in-coronatijden
https://zwembaden.antwerpen.be/


Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi van FAQ stad Antwerpen 

تا مّدت بازی خود را محدود   خواهیمی افراد می گذاری اجتماعی را رعایت کنند. عالوه بر این، از همه فاصله

شود در صورت شلوغی مکان را ترک کنند تا دیگران هم فرصت بازی داشته باشند. همچنین توصیه می 

 کنید و در وقت دیگری مجدداً برگردید. 

 

 تواند با شهرداری قراری برای دریافت مشاوره تنظیم کند؟ سؤال: آیا یک انجمن می 

کتبر 1 جواب: از تاریخ کز دیدار و یاریتوانند برای دریافت مشاوره ها میانجمن  ا رسانی  به یکی از »مرا

مراجعه کنند. این امر فقط با قرار   Luchtbalو  Permeke  ،Kiel های( با نام buurtsecretariatenها« )انجمن

 پذیر است: قبلی امکان

  (16و  9)بین ساعت  033383995 تلفن: •

 buurtsecretariaat@antwerpen.be و یا از طریق ایمیل  •

 

کز دیدار و یاری دیگر  . برای اطالعات هستند تعطیل( همچنان buurtsecretariatenها« )رسانی انجمن مرا

 مراجعه کنید.  اینجابیشتر به 

 

 ؟ این به چه معنی استکنند. می عمل  قرمز های نوجوانان طبق کد کانون سؤال: 

 جواب:

 ندارد؛وجود  دیگر سال  12باالی  کودکانبرای ها فعالیت برگزاری   •

 ی برگزاری دارند، اما:سال اجازه  12ها برای کودکان زیر فعالیت •

o یا در یک فضای بسته که امکان تهویه و تازه کردن هوای آن کامالً ترجیحا در فضای باز ،

 ؛وجود داشته باشد

o ترجیحا بدون تماس زیاد؛ 

o .بدون گذراندن شب 

 

ی کودک«  های »خانه ، اماکن نگهداری از کودکان، و شعبه آموزان وپرورش، دانش آموزش 

(Huis van het Kind ) 

 

 آموزان هنوز اجازه دارند به مدرسه بروند؟سؤال: آیا دانش 

 جواب:

های آموزان رشته ی متوسطه، دانش ی اول دوره کودکان دبستان و کودکستان، درجه  •

 توانند هر روز به مدرسه بروند. سالگی( می 12وقت ُهنر )تا سن پاره 

  

 شوند: ها از راه دور برگزار میی متوسطه، بخشی از درسدر دوره  •

o  وقت به مدرسه بروند، و توانند به صورت تمامدبیرستان می 1آموزان سطح دانش

 توانند به صورت محدود از راه دور درس دنبال کنند. همچنین می 

mailto:buurtsecretariaat@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen-en-bewonersinitiatieven/nieuws/adviesgesprekken-en-werkplek-voor-verenigingen
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o  ها را از راه دور دنبال  درصد درس 50دبیرستان حداقل  3و  2آموزان سطح دانش

 کنند. می

  

 های مشخصی وجود دارد: وقت ُهنر دستورالعملهای پاره آموزان رشته در مورد دانش   •

o  وقت به مدرسه بروند توانند به صورت تمام سال می 12آموزان تا سن دانش 

o  کثر درس 12از سن شود؛ یا به صورت خصوصی،  ها از راه دور ارائه می سال به باال ا

کثر  آموز در یک کالس درس حضور داشته باشد،  دانش 4و در صورتی که حدا

ی برگزاری دروس به صورت حضوری نیز مجاز است. این موضوع به بزرگی  اجازه 

 کالس درس و نوع درس بستگی دارد. 

آموزان زیر ز نیست. همچنین دانش های آوازخوانی بدون پوشیدن ماسک مجابرگزاری درس  •

 سال باید در این مورد ماسک بپوشند.  12

شود. برگزاری دروس حضوری به صورت ها از راه دور برگزار می برای دانشجویان، درس •

 پذیر است: محدود و در این موارد امکان 

o  دانشجویان سال اول 

o های عملی سدر 

آموزان و دانشجویان  دهی دورس به دانش ی سازمانی نحوه ها اطالعات الزم را دربارهمدارس و آموزشگاه

 خود ارائه خواهند کرد. 

 

ی های ماه ژوئن امکان برگزاری امتحانات نیز وجود دارد. مدارس اطالعات الزم را دربارهطبق دستورالعمل

 آموزان و دانشجویان خود ارائه خواهند کرد.ی برگزاری دروس و امتحانات به دانش نحوه 

 

 ؟توان برای امتحانات درس خوانددر کجا می ل: سؤا

 جواب:

. از دانشگاه بخواهید تا اطالعات الزم را تانسروصدای مطالعه در پردیس دانشگاهی در فضای بی  •

 ی مکان و ساعات ورود به آنجا را در اختیار شما قرار دهد. درباره

ی باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر درباره ایمنکرونا  لحاظدر فضای مطالعه در آنتورپن که از  •

STUDY360   به وبسایتwww.study360.be .مراجعه کنید 

 

 ؟ آیا امکان انجام کارآموزی هنوز وجود داردسؤال: 

جواب: بله، البته با رعایت مقررات ایمنی هر بخش، و در صورتی که تفاهمی میان مرکز کارآموزی، نهاد  

 آموز/دانشجو وجود داشته باشد.  آموزشی و دانش 

 

 ؟ ی برگزاری دارندکشند اجازه یک یا چند شب طول می  ای کهدرسی هایگردش سؤال: آیا  

http://www.study360.be/
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شوند، همچنین  لغو می (krokusvakantieفعال تا تعطیالت بهاری ) های درسی، تمامی گردش خیرجواب: 

 ی فرزندتان در این باره اطالعات الزم را ارائه خواهد کرد. های چندروزه. مدرسه گردش

 

 رسانی به دانشجویان در آنتورپن دارد؟ اری سؤال: راهکارهای کرونا چه تأثیری بر ی

  رسانی به دانشجویان در آنتورپن دارند. در وبسایتجواب: راهکارهای کرونا بر زندگی دانشجویی و یاری 

www.stanstan.be های متداول آمده است. دانشجویانی که در خوابگاه یا اتاق دانشجویی  جواب پرسش

 Kotweb voorی َمسکن به های خود در زمینه توانند برای دریافت پاسخ به پرسش اقامت دارند، می 

enstudent  توانند برای اطالعات بیشتر به  های دانشجویی می ها یا اتاق مراجعه کنند. مالکین خوابگاه

 مراجعه کنند. Kotweb voor kotbazenوبسایت 

 

 ؟شوندهای آموزش بزرگساالن برگزار می آموزشگاهها در آیا درس سؤال: 

 بله، اما جواب: 

 

کثر در آموزشگاه  • شود )با حضور  درصد دروس به صورت حضوری ارائه می  25های بزرگساالن حدا

کثر   آموز و معلم در یک کالس(.دانش  10حدا

کثر  • کز آموزش پایه میزان دروس حضوری حدا  درصد خواهد بود. 50برای مرا

شان دنبال کردن درس به صورت آنالین دشوار یا آموزانی که برای عملی و دانشهای درس •

 غیرممکن است، در اولویت قرار دارند. 

 

 رسانی خواهد کرد. ی برگزاری دروس اطالع ی نحوه گردد. هر آموزشگاه درباره ی دروس از راه دور ارائه میبقیه 

 

 ؟ دارد به مدرسه یا محل نگهداری کودکان برودفرزندم مریض است. آیا فرزندم اجازه سؤال: 

 جواب:

در صورتی که فرزندتان مریض است، باید در خانه بماند و شما باید به مدرسه یا محل نگهداری  •

   اجازه دارد مجددا برگردد. فرزندتان تایید پزشک باکودکان اطالع بدهید. 

o  ی رفتن به محل نگهداری از که در چه صورت کودکان اجازه   ذکر شده این فهرستدر

 کودکان را ندارند. 

o  وبسایت درLogo Antwerpen ی رفتن به توانید ببینید که فرزندتان چه وقت اجازه می

 مدرسه را دارد. 

اگر خودتان مریض هستید، در آن صورت از مراجعه به مدرسه یا محل نگهداری کودکان خودداری  •

 فرزندتان را به ببرد و بیاورد.کنید، و از یکی از اعضای خانواده که سالم است، بخواهید تا 

 

 سؤال: چه وقت باید در مدرسه ماسک پوشید؟

 جواب: 

https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotbazen-in-tijd-van-corona
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
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
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های اطراف مدارس یا  سال، و همچنین رهگذران، باید در خیابان 12ی افراد باالی همه •

 ها باید ماسک بپوشند.آموزشگاه 

ی عالی یا هاها، آموزشگاه آموزان، دانشجویان، معلمین، و استادان دبیرستانتمامی دانش  •

 بزرگساالن باید در مدرسه و هنگام درس ماسک بپوشند. 

 باشند؟ های نگهداری از کودکان باز میسؤال: آیا مکان

ها به ، اما برخی از این مکانی والدین باز هستندهای نگهداری از کودکان برای فرزندان همه جواب: مکان

 اند.کودکان موقتا تعطیل شدهعلت بروز ابتال یا قرنطینه شدن پرسنل یا 

هایی که در محل نگهداری کودکان نصب شده پیروی کنید تا مطلع شوید که فرزند خود را در  از دستورالعمل

کجا و به چه نحو باید به مدرسه ببرید. فقط یک نفر اجازه دارد برای آوردن و بُردن فرزند شما وارد محل  

شود که همواره یک شخص ثابت این کار را انجام دهد. در  می  شود. خیلی توصیهنگهداری از کودکان می 

ی دیگری برای پوشش صورت اجباری است. برادرها،  حین آوردن و بُردن کودک، استفاده از ماسک یا وسیله 

ی فیزیکی خود را از دیگر والدین و پرسنل مانند. فاصلهخواهرها و دیگر اعضای خانواده در بیرون منتظر می 

 گذاری اجتماعی(.)فاصله حفظ کنید 

 

 سؤال: در صورتی که از خارج از کشور برگشته باشم، باید چه کار کنم؟ 

گردند، همچنین کودکان، باید قرنطینه و تست ی قرمز برمی ی افرادی که از یک منطقههمه •

 ی رفتن به مدرسه یا مرکز نگهداری از کودکان را ندارد. تان اجازه کرونا شوند. فرزندان

 اید، نیازی به قرنطینه یا تست نیست.رتی که کمتر از دو روز در خارج از کشور بوده در صو •

شوند. پزشک خانواده اطالعات الزم سال فقط در موارد استثنائی تست می  6کودکان زیرِ  •

 کند. در این مورد را به شما ارائه می

اجباری نیست، اما  گردید؟ در این صورت، قرنطینه و تستی نارنجی برمیآیا از یک منطقه  •

 شود. توصیه می 

گردند، نیازی به قرنطینه شدن ندارند و ی نارنجی برمی سال که از یک منطقه 3کودکان زیر  •

کز نگهداری از کودکان فرستاده شوند. می  توانند به مرا

ی نارنجی یا قرمز  افرادی که در قرنطینه هستند )مانند افراد بزرگسالی که از یک منطقه •

د( اجازه ندارد فرزندان خود را به مدرسه یا مرکز نگهداری از کودکان ببرند یا  انبرگشته 

 بیاورند. 

 

 شود؟سؤال: آیا در مدارس نیز تست کرونا انجام می 

جواب: اگر به علت تماس با یک فرد مبتال احتمال ابتالی فرزندتان زیاد است و باید تست شود. چه کاری باید  

  انجام دهید؟
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اید؟ در این صورت، برای انجام تست در روز هفتم پس از تماس، از دریافت کرده آیا کُدی  •

کز تریاژ وقت بگیرید. نتیجه  کز تست کرونا یا مرا ی تست را به مدرسه اعالم  یکی از مرا

  کنید.

آموزان تست های انجام تست« از دانش ممکن است خود مدرسه نیز از طریق »اتوبوس •

تواند تست بدهد. در روز تست، فرزندتان اجازه دتان در آنجا می بگیرد. در این صورت، فرزن

دارد از قرنطینه خارج شود و به مدرسه مراجعه کند. البته، فقط برای انجام تست. مدرسه 

 ی انجام تست در مدرسه به شما ارائه خواهد کرد. اطالعات الزم را درباره 

ی بزاق دهان شرکت کند. خواهند تا در یک معاینه ممکن است پس از انجام تست در مدرسه، از فرزندتان ب

 ای است. شاید از خود بپرسید این چگونه معاینه 

ی متوسطه  آموزان دورههای انجام تست« از دانش در چارچوب تحقیقات دانشگاه آنتورپن، در »اتوبوس 

تست اجباری نیست،   شود تا عالوه بر تست از راه بینی، تست بزاق دهان نیز بدهند. انجام اینخواسته می 

ی برداری از بزاق دهان به اندازه ی تست کرونا مفید باشد. نمونه ی تحقیقات در زمینهدر زمینه  توانداما می 

  تست از راه بینی آزاردهنده نیست.

 

 المللی( تست کرونا برای دانشجویان )بین

 

 شوند:دانشجویانی که وارد بلژیک می 

 در کشور خودتان تست بدهید.  ●

 تان مدرک تست منفی خود را ارائه کنید.ساعت قبل از حرکت 72باید  ●

 

 خواهند یا باید تست بدهند: دانشجویانی که در بلژیک می

 ( دارید:rijksregisternummerبلژیک )ی ملی در یا شماره BISی در صورتی که شماره  ●

 مراجعه کنید. net-het studentenartsبه یکی از پزشکان  ○

 دهد.دکتر به شما یک کُد تست می   ○

 درخواست تست کنید.  testcovid.beسپس با آن کُد از طریق  ○

 های شخص مبتال با دیگران با شما تماس گرفته است: ی تماس اگر شخصی که درباره ●

 نیازی نیست به پزشک مراجعه کنید.  ○

 شود.به صورت خودکار به شما کُد تست داده می  ○

 درخواست تست کنید.  testcovid.beسپس با آن کُد از طریق  ○

 

 باشند تا بتوانند تست بدهند.  BISی المللی باید دارای شماره دانشجویان بین

؛  16تا  8)روزهای کاری: از ساعت  003233769595توانید از شهرداری آنتورپن درخواست کنید. این شماره را می

کثر پس از 17تا  9آخرهفته: از ساعت   خواهید کرد.دریافت  BISی روز شماره 1(. حدا

 

https://www.auha.be/studenten/
https://testcovid.be/
https://testcovid.be/
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 اصوالً تست رایگان است.

ی درمانی خود در بلژیک یا از طریق  توانید آن مبلغ از بیمهچنانچه باید برای انجام تست مبلغی پرداخت کردید، می 

 ( دریافت کنید.European Health Cardکارت درمانی اروپایی )

 

 ، و یا پیامک یا ایمیل )یا ترکیبی از این چند مورد( دریافت خواهید کرد.Coronalertاپ جواب تست را از طریق  

 

 /vragen-veelgestelde-coronaviruswww.stanstan.be.اطالعات بیشتر: 

 

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

های نگهداری کودکان موقتاً تعطیل شود، مسؤولین آن به والدین اطالع  مکانمدارس یا جواب: اگر هر یک از 

 Mijn. اگر مکان نگهداری از کودکان متعلق به شهرداری باشد، از طریق پورتال آنالیِن ددهنمی

Kinderopvang  روز در این زمینه در اختیار والدین قرار  در آنجا اطالعات به  شود.رسانی می به والدین اطالع

 شود. داده می 

 

محل نگهداری کودکان   مدرسه یا  دارد. آیا اجازه دارد به را کرونا   یکی یا چند تا از عالئم سؤال: فرزندم  

 برود؟

درجه یا بیشتر،   38 سرفه، تبمشکالت تنفسی ناگهانی، )جواب: خیر. چنانچه فرزندتان عالئم کرونا 

دارد، آن وقت باید در منزل  ( اشتهایی، سردرد یا بی خستگی، گلودرد سرماخوردگی، و مشکالت دیگری مانند

  ی رفتن به محل نگهداری از کودکان را ندارند.ذکر شده که در چه صورت کودکان اجازه  این فهرست. در بماند

 ی رفتن به مدرسه را دارد. توانید ببینید که فرزندتان چه وقت اجازه می Logo Antwerpenوبسایت در 

 مکان نگهداری کودکان برود. مدرسه یا  بهتواند دوباره پزشک می یبا توصیه فرزندتان فقط 

 

سؤال: من خودم یا یکی از اعضای خانواده )احتماالً( مبتال به ویروس کرونا هست. آیا اجازه دارم فرزندم  

 محل نگهداری کودکان بفرستم؟ درسه یا مرا به 

ی چنانچه )بعد از انجام تست( تایید شود که یکی از اعضای خانواده مبتال به کرونا است، باید همه  جواب:

به محل نگهداری کودکان   ،روز در خانه بمانند. در این صورت 10به مدت  به شمول کودکان،  اعضای خانواده،

گویند در کدام روز  می CLBپزشک خانواده یا پزشک  تماس بگیرید.یا مدرسه اطال بدهید و با پزشک خانواده  

ی رفتن به مدرسه یا محل نگهداری ی اعضای خانواده باید تست کرونا شوند و چه زمان فرزندتان اجازه بقیه 

 را دارد. 

 

نگهداری کودکان از من بخواهد تا فرزندم را در خانه نگه دارم، باید برای این روزها  سؤال: آیا اگر مرکز 

 ای پرداخت کنم؟ هزینه 

 برای روزهای غیاب در ماه ژانویه نیاز نیست پرداخت کنید. ●

در این صورت،  ، شودتان نگهداری میبرخوردار نیستید و بر اساس آن از فرزندان چنانچه شما از درآمد باالیی  ●

اگر در روزهای رزروشده فرزندتان را در ماه ژانویه در خانه نگه دارید، از روزهایی که مجاز هستید فرزندتان را 

https://www.antwerpen.be/info/5f760ef7ea2681b23e42c513/download-de-gratis-app-coronalert
https://www.antwerpen.be/info/5f760ef7ea2681b23e42c513/download-de-gratis-app-coronalert
https://www.antwerpen.be/info/5f760ef7ea2681b23e42c513/download-de-gratis-app-coronalert
https://www.stanstan.be/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.mijnkinderopvang.be/
https://www.mijnkinderopvang.be/
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
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
https://logoantwerpen.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
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است در این صورت تا  شود. البته، مرکز نگهداری از فرزندتان مجازبدون پرداخت در خانه نگه دارید کسر نمی 

در صورتی که   دوازدهم کاهش دهد.تعداد روزهایی که حق دارید فرزندتان را در خانه نگه دارید را به میزان یک 

ی کاهش دادن ی روزهای رزروشده در مرکز نگهداری حاضر باشد، مرکز نگهداری اجازهدر فرزندتان در همه

 این روزها را ندارد.

های ثابت دارند، تعطیالت رسمی مانند تعطیالت کریسمس،  اری کودکان که تعرفههای نگهددر مورد محل  ●

در این خصوص باید طبق مفاد قراردادتان با محل نگهداری کودکان عمل   شوند.مشمول مقررات فوق نمی 

 نمایید.

 

که از من خواسته شده تا  سؤال: من به طور ناگهانی نیاز به جایی برای نگهداری از فرزندم دارم، مثالً چون

سال سّن دارد و پیش از این به   3و  0در بخش مراقبت یا شغل حیاتی دیگری کار کنم. فرزندم بین  

 س بگیرم؟توانم تما مرکزی برای نگهداری کودک نرفته است. با چه کسی در این باره می

( تماس بگیرید، Contactpunt Kinderopvangجواب: چنانچه با »مرکز تماس برای نگهداری از کودکان« )

ترین مّدت جایی برای نگهداری از فرزندتان پیدا خواهند کرد. به نشانی  آنها در کوتاه 

contactpuntkinderopvang@antwerpen.be  ی خود را مطرح کنید.  ایمیل ارسال کنید و خواسته

 راحتی بتوانند با شما تماس بگیرند. تلفن خود را نیز ذکر کنید تا آنها به همچنین شماره 

 

  ( مراجعه کنم؟ Huis van het Kindی کودک« )های »خانه توانم به یکی از شعبه سؤال: آیا می

طریق ایمیل در دسترس هستند. اگر سؤالی در مورد بزرگ های کودک به صورت تلفنی یا از خانه جواب: 

ی کودک مراجعه کنید، باید وقت قبلی بگیرید. مشاوره برای  خواهید به خانه تان دارید و میکردن فرزندان 

خواهید به منظور بازی کردن با فرزندتان به آنجا مراجعه کنید، باید از شما رایگان خواهد بود. همچنین اگر می 

 اند. جلسات گروهی لغو شدهها و لی بگیرید. تمامی فعالیتوقت قب

 

 نید. را مشاهده ک این فهرستهای اجتماعی، برای کسب اطالعات در مورد کمک

 

کز بهداشت و معاینه  ( مربوط به »کودک و خانواده«  consultatiebureausی کودک )سؤال: آیا مرا

(Kind en Gezin باز هستند؟ ) 

کز بهداشت و معاینه  کسن و معاینات  ی کودک که مربوط به »کودک و خانواده« می جواب: مرا باشند، کار وا

شب با »خط کودک و   8صبح تا  8توانید از ساعت تجدد قرار مالقات خود می برای گیرند. را از سر می 

 تماس بگیرید. 078150100ی ( به شماره Kind en Gezinlijnخانواده« )

 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

 

 های عمومی، بازارها، جلسات مذهبی جشن

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
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 شوند؟عمومی بزرگ برگزار می  رخدادهایسؤال: آیا  

ای بدون حضور ی برگزاری ندارند. فقط مسابقات ورزشی حرفه خیر، رخدادهای عمومی اجازه جواب: 

 ی برگزاری دارند. تماشاچی اجازه 

 

 .مراجعه نمایید (evenementenloketی رخدادها )امع به وبسایت گیشه برای اطالعات ج

 ؟شوندبازی سال نو برگزار می ی کریسمس و ترقه بازار ساالنه سؤال: آیا  

شوند. امکان برگزاری بازار کریسمس و  به صورت حداقلی برگزار می  زمستانی در آنتورپنرخدادهای جواب: 

 بازی سال نو وجود ندارد. ترقه 

 

 برقرار هستند؟  سؤال: آیا بازارها

 ، اما:اجازه دارند تشکیل شوندجواب: 

 مگر آنکه: تنها به بازار بروید.  •

o  با فرزندان خردسال خود به خرید بروید 

o  باشیدشما به کمک نیاز داشته 

کثر  •  دقیقه وقت برای خرید یا بازارها دارند.  30افراد حدا

 های اغذیه ممنوع هستند. ها ممنوع است، بنابراین غرفه خوردن و نوشیدن در این مکان •

 متر باید رعایت شود.  1.5ی فاصله •

 داران، پرسنل و مراجعین باید ماسک بپوشند. غرفه  •

 

 . شوندتشکیل نمیو همچنین بازار کریسمس  شیدوفرو دست، فروشیعتیقه بازارهای ساالنه، 

 

uw-in-www.antwerpen.be/markten- ای از تمامی بازارهای آنتورپن در وبسایتروزشدهفهرست به 

district  نشر شده است . 

 

 ؟ها مجاز هستندآیا کرمیسسؤال: 

 ها دیگر مجاز نیستند تشکیل شوند. خیر، کرمیس جواب: 

 

 شوند؟سؤال: آیا جلسات مذهبی برگزار می 

 بله، اما: جواب: 

 

 ی حضور دارند.نفر اجازه  15فقط  •

 ی حضور دارند.شخص اجازه  15سال و پیشوای جلسه نیز عالوه بر آن  12کودکان زیر  •

 اجباری است.متری و پوشیدن ماسک  1.5ی رعایت فاصله •

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
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 تجمع در خیابان قبل یا بعد از مراسم ممنوع است.  •

کثر چهارنفره اجازه ورود به  شود، گروه هایی که در یک عبادتگاه مراسمی برگزار نمی در زمان • های حدا

 عبادتگاه را دارند. 

 

 بازدید از آنتورپن 

 

 ایم؟توانم از کشور دیگری برای بازدید از آنتورپن به آنجا بیسؤال: آیا می

و امکان ورود به کشور برای بازدید از آنتورپن وجود   اندشده مرزها دوباره باز  ژوئن )جون( 15جواب: از تاریخ 

و همچنین   قررات کشور مبداء اجازه سفر به بلژیک را داشته باشیدفقط در صورتی که بنا به مدارد، اما 

 شرایط ورود به بلژیک را دارا باشید. 

 

 ؟توانم بازدید کنماز کدام جاهای دیدنی آنتورپن میسؤال: 

 بیابید.   Visit Antwerpenتوانید در وبسایت اطالعات مربوط به بازدید از آنتورپن را می جواب: 

 

 اطالعات توریستی مراجعه کنم؟  توانم به پیشخوانِ میسؤال: آیا  

 جواب: 

• stadswinkel  واقع درGrote Markt  .باز است 

• Brandstore ( واقع در ایستگاه قطار مرکزیCentraal Station  فقط در روزهای آخرهفته باز )

 . باشددسامبر این دفتر مجدداً هرروزه باز می 21. از تاریخ باشدمی

 .باشدباز می Grote Marktواقع در  bezoekerscentrumرسانی دیگر موسوم به مرکز اطالع  •

  info@visitantwerpen.beزنگ زده و یا به نشانی  032320103ی اگر سؤالی دارید، به شماره  •

 ایمیل ارسال نمایید.

 

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

اجازه دارند  شوند، و همچنینو آذوقه بار  دبُرده شونلنگرگاه   اجازه دارند بههای گردشی جواب: کشتی 

 مسافره پیاده/سوار کنند. 

 

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

اند. مشخص شده  هادستشویی و   های سرپاییتوالت تمامیی دیجیتال شهر، روی نقشه  .جواب: بله

به طور موقت چند دستشویی عموی دیگر نیز  )در داخل(  Grote Markt 15و  Wapperن شهرداری در میدا

 های عمومی پوشیدن ماسک اجباری است. در دستشویی .قرار خواهد داد

 

 رزرو کنم؟ www.visitantwerpen.beتوانم گردش توریستی را از طریق وبسایت سؤال: آیا می

 ی برگزاری ندارند.توریستی با راهنما اجازه  هایخیر، گردش جواب: 

https://www.visitantwerpen.be/nl
https://www.antwerpen.be/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek
https://www.antwerpen.be/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek
https://www.antwerpen.be/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek
https://www.antwerpen.be/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek
https://www.antwerpen.be/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek
https://www.antwerpen.be/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek
mailto:info@visitantwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93708/urinoirs
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93708/urinoirs
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
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93724/toiletten


Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi van FAQ stad Antwerpen 

 

 نهادهای اداری 

 

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

 جواب: 

باشند به صورت فیزیکی یا آنالین  که متشکل از شهردار و اعضای شورای شهر می  شورای شهرجلسات 

 شوند. برگزار می 

را  این جلسات. شوندمی  به صورت آنالین جلسه برگزار ها مجدداً کمیسیونشوراری شهر و های جلسه

 ی آن را مشاهده کنید.شدهی ضبطتوانید آنالین و یا بعد از پایان جلسات نسخه می

کثر شوراهای  این جلسات را  . کنندجلسه می دیجیتال  به صورتمجدداً ( districtraden) نواحیهمچنین ا

ی خودتان به وبسایت  توانید به صورت آنالین دنبال کنید. برای دنبال کردن جلسات در ناحیه می

www.antwerpen.be/districten  .مراجعه کنید 

 

ه وبسایت دولت فدرال مراجعه نمایید:  توانید پیدا کنید، بچنانچه جواب سؤال خود را در این فهرست نمی 

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

 چنانچه به اطالعات بیشتری نیاز دارید:

 

ی ویروس کرونا )مثال  نام دارد، یا درباره  TestCovidی مخصوص برای انجام تست که ی محوطه آیا درباره 

به این شماره زنگ بزنید:   خط محلی کروناقرنطینه، قطع تماس با دیگران، و غیره( سؤالی دارید، به  

 ( 16صبح تا   8رهفته از ساعت روزهای آخ ، در17تا  9)هر روز کاری از ساعت  033769595

 

ی راهکارهای مقابله با ویروس کرونا نیاز دارید، به وبسایت دولت فدرال  درباره اطالعات کلی چنانچه به

 coronavirus.be/nl/-https://www.infoمراجعه نمایید: 

www.atlas-در آن صورت به  دهید که مقررات کرونا در بلژیک را بشنوید،چنانچه ترجیح می 

antwerpen.be توانید به مقررات به زبان خودتان گوش دهید. ی مراجعه کنید. در این وبسایت م 

 

اگر اطالعات فوق را درباره مقررات کرونا در آنتورپن مطالعه کردید، اما جواب سؤال خود را نگرفتید، در این 

  032211333ی تماس تماس بگیرید. شماره  (stedelijk contactcenterمرکز تماس شهری )صورت با 

 info@antwerpen.be(، ایمیل: 16تا  9)هر روز کاری از ساعت 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/stad/college-functie-en-werking
http://www.antwerpen.be/districten
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80
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

