املسار
مجاين اللغة
االندماج التوجيه دورات مهنية
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االندماج ماذا يعين ؟

البلجيكيني و عىل وجه اخلصوص العالقات
مع الشؤون االدارية و اعطاء فرص العمل و
وضع سياسة لتجشيع اجلهود لالندماج عن
طريق منمظات للتدريب و االرشاد و التعلمي
املسمتر بشلك خاص.

نتحدث كثريا عن اندماج املهاجرين ما الذي
نعنيه من ذلك ؟
قبل لك ىش هذا يعين معلية من طرفني׃
لملهاجرين االندماج حباجة اىل جهد
للتفهم و التكيف مع البلد املستقبل و متابعة
حياته بشلك مستقل و هذا يعين عىل وجه
اخلصوص تعمل الفرنسية
لملجمتع املستقبل مضان احرتام حقوق
املهاجر و التعامل معه مثل التعامل مع

•

اذا االندماج يعين املشاركة الاكملة يف احلياة
الثقافية و االقتصادية و االجمتاعية يف بلجياك.
ال يوجد هناك منوذج لتطبيقه ،لكن هناك مبادئ
جيب احرتامها من الطرفني  :احلرية الخشصية
– املساواة خصوصا بني املرأة و الرجل – و
عدم المتيزي ,حرية التوجه اجلنيس ,حرية
احلياة اخلاصة ,احلرية الدينية ,حقوق االطفال،
مراعاة القواعد اليت حتمك احلياة االجمتاعية
(قوانني املرور النظام عىل الطرقات او العالقة
مع اجلريان) العالقات مع الشؤون االدارية...

•

معرفة الفرنسية رضوري جدا لملشاركة يف
احلياة املدنية و الثقافية و لتهسيل العالقات
االجمتاعية و تطوير مشاريعمك املهنية.
دورات اللغة الفرنسية تنظم من قبل
العديد من املؤسسات (مدارس بلديات،
روابط) يف والوين و بروكسل .الرشوط و
املناجه ختتلف من مؤسسة ألخرى .احيانا
تكون الدورات جمانية۰
يف والوين و بروكسل منذ  ٣١٠٢السلطات
العمومية تنظم براجم استقبال ملساعدة ودمع
املهاجرين و الساكنني اجلدد يف احتياجاهتم
االدارية و االجمتاعية يف بلجياك الوالونية۰
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يف الوقت ذاته برناجم االستقبال سيكون
اجباريا يق بلجياك القسم الفرنيس۰

ملاذا قسم خدمة متابعة
الوافدين اجلدد ؟
عند مراجعتمك لملراكز االدارية سوف حتصلون
عىل عناوين و هواتف قسم خدمة الوافدين
اجلدد يف منطقتمك .هذه اخلدمة سوف
توجهمك منذ وصلومك اىل بلجياك .سيساعدمك
يف الوقت نفسه إلجياد مجيع اقسام اخلدمات
اليت ستحتاجوهنا .جيب عليمك اخذ
موعد مسبق۰

املسار ،ماذا يعين ؟
اقسام خدمة املتابعة قاموا بتأسيس خدمة
املسار انه برناجم للوافدين اجلدد .هذا
الربناجم يساعدمك عىل اجياد احللول لملشالك
اليت تواجهمك يف بداية جميىئمك و توجهيمك
اىل العديد من االقسام اليت ستساعدمك عىل
االندماج .ستجدون هذه اخلدمة يف منطقتمك۰

كيف يكون برناجم املسار ؟
املسار يبدأ باستقبالمك من قبل عضو(ة)
خمتص(ة) بشلك خشيص.
عادة هذا الخشص يتحدث العديد من
اللغات .الكثري من بيهنم اكنوا ايضا
مثلك من الوافدين اجلدد و عاشوا مثلك
الصعوبات نفهسا.
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يف بروكسل يوجد ايضا قسم خدمة املسار
باللغة اهلولندية و يمت تنظميها من قبل مكتب
االستقبال (بروكسل اونهتا ل) »«BON

اثناء اللقاء سنساعدك عىل :
التحدث حول وضعك و حتديد ما انت
حباجة اليه  :مسكن او العناية الصحية،
مدارس لألطفال
مساعدتك من النوايح االدارية
حتضري قامئة حول ما حتتاجه و من مضهنا
الدورات
اعطائك معلومات حول حقوقك و واجباتك
يف بلجياك.

•
•
•
•

برناجمهم يتشلك من ־ دورة لغة هولندية
لملبتدئني :
التعرف عىل املجمتع الفالماين و البلجييك
املساعدة إلجياد دورات مهنية او معل
اعطاء معلومات ثقافية و ترفهيية
لقاء خشيص مع احد املختصني.

•
•
•
•

مضن املسار سوف تتعملون الكثري
من االشياء حول املجمتع البلجييك
مثال اين وكيف تبحث عن معل أو أين ستتوجه
عندما تكون مريضا  ،أين يستطيع اطفالك
الذهاب اىل املدرسة۰

قسم خدمة املسار هل يستطيع
ايضا مساعدتمك الجياد دورات
مهنية ؟
املساعد املختص يف القسم سيبحث معمك عن
دورة مهنية تناسبمك۰

املسار مجيع خدماته جمانية۰

حاجتمك لدورة مهنية سوف يمت توضيحها يف
االتفاقية اليت ستقومون بتوقيعها مع املختص۰

قسم خدمة املتابعة ستقرتح عليمك
القيام بامتحان لتحديد مستوامك
باللغة الفرنسية .ستوجهمك اذا لزم االمر اىل
دورات للغة الفرنسية منمظة من قبل
االدارات العمومية.

هذه االتفاقية سيمت متابعهتا بشلك خشيص
و خصوصا حمتوى الدورات املهنية .حبسب
وضعمك سيمت توجهيمك اىل دورات لغة
فرنسية دورة حول املواطنة او دورة مهنية و
دورات خمتصة۰

يف بروكسل ،هذه اخلدمة تمسى »«BAPA
(مبكتب االستقبال يف بروكسل للوافدين اجلدد)
يف والوين تمسى (مراكز االندماج يف املنطقه)
» «CRIمن املمكن ان تنظم برناجم املسار يف
املناطق االخرى بشلك و اسلوب اخر۰

املوظف املختص سوف يرشدمك اىل املراكز و
املؤسسات اليت تناسبمك۰
يف هناية املسار سوف حتصلون عىل وثيقة
تثبت متابعتمك۰
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اذا كنمت ال تفهمون جيدا الفرنسية،
ميكن استدعاء مرتمج اثناء اللقاء.

ما يه رشوط قبولمك يف
قسم املسار ؟

•
•
•

ان تكون مجسال يف البلدية
ان تكون يف بلجياك أقل من ثالثة سنني،
ان تكون لديك بطاقة االقامة ألكرث من ثالثة
اهشر.

البلدية سوف ختربمك حول هذه
اخلدمة .تستطيعون ايضا احلصول
عىل عنوان املركز القريب منمك ادناه يف
فصل املعلومات و النصاحئ.
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