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Nederlands

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

Noodgeval? Bel 112

112 حالة طوارئ؟ اتصل بالرقم

Heb je dringend brandweer, ambulance of politie nodig? Bel dan 112. Dat noodnummer is 24/7 gratis
bereikbaar.

 ساعة يف اليوم وطوال24  رقم الطوارئ ُمتاح.112 هل انت بحاجة ماسة اىل فرقة إطفاء الحرائق أو سيارة إسعاف أو رشطة ؟ اتصل إذن بالرقم
ًاألسبوع مجانا

112 bel je bij een noodgeval. Bijvoorbeeld een brand, inbraak of hartaanval. Is het niet dringend? Dan bel
je naar de lokale brandweer, politie of je huisarts. Sla die nummers op in je gsm.

 هل الحالة غري. مثل الحريق أو السطو أو االصابة بنوبة قلبية.  يف حالة الطوارئ فقط112 اتصل بالرقم
. احفظ هذه األرقام يف هاتفك املحمول. الرشطة أو طبيبك،طارئة ؟ اتصل إذن بإدارة اإلطفاء املحلية

De operators van 112 in Vlaanderen spreken Nederlands. In Brussel spreken ze ook Frans.
Gesprekstips
Vermeld zeker de volgende info:
•

Wat is de locatie?

•

Wat is er gebeurd?

•

Zijn er gewonden?

Blijf aan de lijn. De operator vertelt je wat de volgende stappen zijn.
Noodnummers in België
• 112 voor noodgevallen waarbij je brandweer of ambulance nodig hebt - https://www.112.be
• 101 voor dringende politiehulp
• 116 000 als je kind vermist is (of als je bang bent dat dit zal gebeuren) - www.childfocus.be
• 1712 (ma t/m vr van 9-17u) bij anonieme vragen over geweld, voor slachtoffers, daders en getuigen www.1712.be
• 1813 als jij of iemand in je omgeving denkt aan zelfdoding - www.zelfmoord1813.be
• 106 voor een anoniem gesprek over kleine of grote zorgen - www.teleonthaal.be
• 102 (16-22u) je kind kan dit nummer bellen als het anoniem wil praten - www.awel.be
(bron: sos112.be)

.ًيف بروكسل يتحدثون الفرنسية أيضا.  يف فالندرن يتحدثون النريالندية112 ُمشغلني الرقم
نصائح املكاملة
:تأكد من تضمني املعلومات التالية
 ماهو املوقع؟.
 ماذا حدث؟.
 هل هناك جرحى؟.
.سيخربك املتحدث عىل الخط الهاتفي عن الخطوات التالية. ابق عىل الخط
أرقام الطوارئ يف بلجيكا
https://www.112.be -  لحاالت الطوارئ التي تحتاج فيها اىل فرقة إطفاء أو سيارة أسعاف112
 للحصول عىل مساعدة الرشطة العاجلة101
www.childfocus.be - ( إذا كان طفلك مفقودا ً (أو إذا كنت تخىش حدوث ذلك116 000
 مسا ًء( يف حالة وجود اسئلة من17  صباحاً اىل9  ) من االثنني اىل الجمعة وذلك من الساعة1712
www.1712.be -  ال ُجناة والشهود، للضحايا،مجهول الهوية حول العنف
www.zelfmoord1813.be -  إذا كنت أو أي شخص آخر يف محيطك يفكر يف االنتحار1813
www.teleonthaal.be -  للمكاملة مجهولة الهوية حول املخاوف البسيطة أو الكبرية106
www.awel.be - ( ميكن لطفلك االتصال بهذا الرقم إذا أراد التحدث دون الكشف عن هويته16-22  )من الساعة102
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(sos112.be: )املصدر

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel?
Surf dan naar www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

هل ترغب يف تعلم النريالندية؟ إبحث أين ميكنك الذهاب وذلك عىل موقع االنرتنت
 هل تسكن. أو اسأل عن ذلك يف مدرسة طفلكwww.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen
www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen يف بروكسل؟ تصفح إذن املوقع

