
VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

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. 

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

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. 

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)

Situație de urgență? Sunați la 112Noodgeval? Bel 112
Ai nevoie urgent de pompieri, ambulanță sau poliție? Atunci sună la 112. Acest număr de ur-
gență este disponibil gratuit 24/7.

Sună la 112 doar dacă ai o urgență. De exemplu în caz de foc, dacă ți-au intrat hoții sau ai un atac 
de cord. Nu este urgență? Atunci sună la divizia locală de pompieri, la poliție sau la medicul de familie. 
Salvează-ți aceste numere în telefon.

Operatorii de la 112 din Flandra vorbesc limba olandeză. În Bruxelles vorbesc și Franceză.

Sfaturi în timpul convorbirii

Dați următoarele informații:

• Care este locația urgenței?
• Ce s-a întâmplat?
• Există victime?

Rămâneți pe fir. Operatorul vă va spune care sunt pașii următori.

Numere de urgență în Belgia

• 112 pentru situații de urgență în care ai nevoie de pompieri sau ambulanță - www.112.be
• 101 pentru intervenția rapidă a politei
• 116 000 dacă copilul tău a dispărut (sau dacă ai temerea că se va întâmpla acest lucru)  

www.childfocus.be
• 1712 (de luni până vineri între orele 9-17) când ai întrebări anonime legate de violență, pentru vic-

time, autori și martori - www.1712.be
• 1813 dacă tu sau cineva din preajma ta are intenția de suicid - www.zelfmoord1813.be
• 106 pentru o discuție anonimă legată de îngrijorări mici sau mari - www.teleonthaal.be
• 102 (între orele 16-22) copilul tău poate suna la acest număr dacă vrea să poarte o discuție anonimă     

www.awel.be

(sursa: sos112.be)

Românesc

FIȘĂ DE TRADUCERE: MESAJ DE BAZĂ AL ȘCOLII CĂTRE PĂRINȚI

Vrei să înveți limba olandeză? Vezi locațiile unde poți face acest lucru intrând pe 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Sau întreabă la coala copilului tău. 
Locuiețti în Bruxelles? Atunci intră pe https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.


