
 (ولةد)ال والوطني )المدينة( مبادرات الوضع الخاص بكورونا على المستوى المحلّي
 المبادرة ماذا / جهة االتصالالموقع 

https://voorelkaarinamsterdam.nl/ 
 

 7670031-020 تلفون:  –هاتف 

 المشتروات اليومية -

 النقل -

 تبادل الحديث/  بالتلفونعدة مساال -

 المساعدة في العناية الشخصية -

 وعروض أخرى -

 في أمستردام لبعضنا البعض

Facebook 
(https://www.facebook.com/stichtingoutoftheboxtv/videos/19797

8538194481/ 

Youtube  (https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5CThUMz8 

واسطة بللبث  وتستخدم الفوريبث تم تجهيزها للغرفة معيشة 

  .فيروس كوروناهم بسبب أزمة أنفس استعادواألشخاص الذين ا

 نجيب على األسئلة ونجري مقابالت مع الخبراءس، أثناء البث

 .ة الذين خاضوا التجربةخبرذوي الو المختصين

 من خارج الصندوق( نا)مع ّكرق

https://luscii.com/nl/corona-virus/  إختبار ما إذا كنت مصابا بفيروس كورونا بواسطة تطبيق

 .OLVG"سيدتنا المحبوبة" فى شمست

اختبار فيروس كورونا بواسطة 

 OLVGتطبيق 

https://amsterdam.voedselbank.org/  مارس الحالي: 16الوضع في 

 .ةإضافي ا كمياتبهسيتم تسليم الطرود هذا األسبوع.  -

ة. ع المقبلللعمالء الجدد في األسابي مقابالتلن يكون هناك  -

 في نقاط التوزيع للحصول أنفسهم تسجيليمكن للعمالء الجدد 

 -6384477020 ل برقماتصالا يمكنطوارئ.  طردعلى 

 متة إلعادة تقييم حالتهم، سيمراجعال الذين لهم حقالعمالء  -

 الجديدة تلقائيًا. همتجديد طلبات

تحقق من الوضع  -بنك الطعام 

 الحالي على موقع الويب *

https://www.coronahelpers.nl  

  

 

 المشتروات اليومية -

 األطفال مراقبة -

 التواصل االجتماعي مع األشخاص الوحيدين -

 )من الجهة التي تصرفها( األدوية إحضار -

 كلبال خروج معلا -

 )لألطفال ..الخ(. إعطاء دروس إضافية -

 "كورونا" مةوالمعاونون في مقا

070-4455888 
 

 صاغية لكأذن  -

 تقديم النصائح -

يا في المنزل أو في مساعدة إضافية في حالة عزلك صح -

 الحجر الصحي.

 ط خدمة الصليب األحمرخ

https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl/ 
 

ألشخاص العاديين الذين يرغبوا ا )إصالحات( بسيطة منزلية خدمات -

في مساعدة الناس )على المستوى 

 الوطني(

http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE2RmyLrEwHDjIQNDUU6lgUWKXnFRmV5uYmZOcn5eSVF-jl5yfi6DgZGXk0FIWZSBsYW5mQWDV2lOZqKeX2ZWTmJeikNibnFJalFKYq5eXg5DRklJQbGVvn5Zfn5Rak52YmJRZh6yAn0GBoag0wwMAHKrKEo&Z
https://luscii.com/nl/corona-virus/
https://amsterdam.voedselbank.org/
https://www.coronahelpers.nl/
https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl/


https://stichtingseniorenstudent.nl/coronahulp/ 
 

 المشتروات اليومية -

 تقديم الوجباتتوصيل والطبخ و -

 األدوية إحضار -

 طبيب(ال زيارة  /منزلال ترتيب)ات الضرورية المساعد -

 سكايببـ  لمحادثةا/  التلفوني االتصال -

 )كومبيوتر( العاب اون الين المشاركة في -

 كتابة الرسائل -

 أفكار أخرى -

مساعدة كبار السن )على المستوى 

 الوطني(

 إرسل لنا رقم تلفونك على هذا اإليميل:

herstelbureau@hvoquerido.nl  
 

 !كمعصل واهل بدأت تشعر بالوحدة؟ يسعدنا أن نت

بالنسبة لألشخاص الذين يبدأون في الشعور بالوحدة بسبب 

 فقدان لحظات التواصل االجتماعي.

 HVO Querido المساندةمكتب 

 )مايكا( 06-18424351شمال وغرب أمستردام 

 )شارلوت( 06-18424350الغرب الجديد وجنوب أمستردام 

 )تيزيانا( 06-42528197شرق وجنوب أمستردام 

مجّرب )أي مّر بتجربة هل ترغب في أن يتصل بك خبير 

مخاوفك أو لمجرد  تكلمشارك ( لتجربتك من قبل مشابهة

 ؟ اتصل بنا!والتواصل معك الدردشة

 ريق الخبراء المجربينف

 

   شمال أمستردام
   المبادرة ماذا   اإلتصال -الموقع اإللكتروني 

https://www.facebook.com/groups/193884545272634/ المساعدة في المشتروات والتسوق 

 المحادثة على التلفون

 مساعدات أخرى: العرض والطلب على صفحة الفيسبوك

 كورونا - دوراس

  مساعدة الحيّ 

 

   أمستردام جنوب

   المبادرة ماذا   اإلتصال -الموقع اإللكتروني 
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl  
of tel: 020-6447113 / 020-6444044 

 (Buitenveldertباوتنفلدرت )خدمات المساعدة في  المساعدة في المشتروات والتسوق

www.puurzuid.nl  
aanmelden: wplaatsman@puurzuid.nl 

 في حّي األنهار  وجبات غذائية للمنازل

 يورو للوجبة. 5( بسعر Lekstraatفي  Buurzaam)بديل لمبادرة 

Buurzaam + Dynamo 

programmacoordinator@woor.nl en info@woor.nl ! أذن تستمع لك و حوار ممتع ( بيت الحي فيRivierenbuurt ) 
+31 6 42528197 (wel via coördinator aanmelden!) ميع الجو ،ات ودائرة اتصال للزوار والخبراءيتم إنشاء مجموعة تطبيق

 !ممرحب به

ED Olympus, Baarshaven  ي منطقة
 de Pijp ف 
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