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Uyum sağlamak ne demek?

sağlamak, özellikle resmi kurumlarla ilişkilerinde ve işgücü piyasasında, bütünleşme
çabalarini teşvik etme politikasi geliştirmek, kisa süreli eğitim organizasiyonlari,
rehberlikler veya sürekli eğitim yoluyla.

Sıkca göçmenlerin entegrasyonundan bahsediyoruz, ne demek istiyoruz ?
Ilk olarak iki yönlü bir süreçtir:
	Göçmenler, bulunduğu ülkeye uymak ve
anlamak için, vede orda özerklik içinde
hayatlarını sürdürmeleri için çaba sarf
etmeleri gerekir. Bu Fransızcayı öğrenmeyide içeriyor.
Ev sahibi toplum için, haklara saygi
duyulmasını sağlamak, ve hem göçmenlere hem Belçikalilara eşit davraniş biçimini

Uyum sağlamak mek demek, Belçika’nin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatina tam
olarak katılmak demektir.
Örnek alinacak bir « model » yoktur, fakat
saygi duyulmasi gereken ilkeler vardir: bireysel özgürlük, eşitlik - kadınlar ve erkekler
de dahil olmak üzere - ve ayrımcılık yapılmaması, cinsel tercih özgürlüğü, mahremiyet, din özgürlüğü, çocuk hakları, sosyal
hayatı belirleyen kurallara uyulması (trafik
kuralları,yollarda veya komşuluk ilişkilerinde
kurallar...), resmi kurumlarda eşit muamele
görülmesi …
Fransızca dil bilgisi, medeni ve kültürel
yaşama katılmak, sosyal ilişkileri kolaylaştırmak ve profesyonel projeler yürütmek için
gereklidir.
Fransızca kursları birçok kuruluş (okullar,
belediyeler, dernekler…) tarafından,
Wallonia ve Brüksel’de düzenleniyor.
Kayıt ve içeriğinin koşulları bir kurulus’tan
diğerine değişir. Dersler bazen ücretsizdir.
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Wallonia ve Brüksel’de, 2013 yılından
bu yana, frankofon Belçikaya yeni gelen
göçmenklerin prosedürlerinde eşlik
etmek üzere hükümet tarafından karşılama ve işlemlerini takip etme süreci
düzenleniyor.
Sonuç olarak, Belçika’nin frankofon bölgelerinde karşılama ve işlemleri takip etme süreci
yani rota zorunlu kilinacaktir.

Neden yeni gelenler için
eşlik etme hizmeti vardir?
İdare ile temaslarınızda, bölgenizde yeni
gelenler için bir destek hizmeti bilgilerini
alacaksınız. Belçikaya geldiğinizde rehber
hizmetler sizi yönlendirecektir. Onlar size
ihtiyacınız olan hizmetleri bulmaniza yardımcı olur. Bu hizmet ile randevu almak
gerekir.

Peki işlemleri takip etme
süreci yani rota nedir ?
Destek hizmetleri, işlemleri takip etme
süreci,bir program yani bir rota geliştirdiler.
Bu rota yeni gelişinizle ilgili sorunlarınızı
çözmek ve uyum sağlamaya yardımcı olucak
farklı hizmetlere yöneltecektir. Bölgenizde
mevcuttur.
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Bu rota nasil gelişiyor?

kurumlara yöneltmek için size rehberlik
ederler.

Rota, servis danışmanı ile kişisel bir buluşma
ile başlar.

Brüksel’de, hizmetler “BAPA” (yeni gelenler için karşılama) diye adlandırılıyor.
Wallonia’da, “CRI” (bölgesel entegrasyon
merkezleri) denir. Farklı bölgelerde, rotalar
biraz farklı organize edilebilir.

Genellikle destek hizmetleri danışmanlari çeşitli dillerde konuşuyor.
Bunlardan birkaç taneside yeni gelenlerden olmuştur. Onlar sizinle aynı zorlukları
yaşadılar.

Brüksel’de, bir Flaman programi da var. Bu
flaman programı karşılama bürosu BON (Brussel Onthaal) tarafından düzenlenmektedir.

Bu toplantılarda, biz size yardımcı
olacağız
	Durumunuzu açığa çıkarmak ve ihtiyaçlarınızın bir listesini yapmak için: konut, gelir,
sağlık, çocuklar için okul.
Işlemlerinizde size yardimci olmak için.
	Eğitim dahil olmak üzere ihtiyaçlarınızın
bir listesini oluşturmak için.
	Belçika’da yaşayan her kişinin hakları ve
görevleri hakkında sizi bilgilendirmek için.

Bu program aşağıdakilerden oluşuyor:
	hollandaca bir temel ders
	flaman ve belçikali toplumla ilk temas
iş veya bir kurs bulmak için yardim
	kültür ve eğlence hakkında bilgi
	bir danışman ile bireysel toplantılar

Bir kurs bulmaya rota size
yardımcı olabilirmi?

Bu programda, Belçika toplumu
hakkında çok şey öğreniyorsunuz:
örneğin, nerede ve nasıl iş aranir, hasta oldugunuzda nereye başvuracaksınız, çocuklarınız
nerede okula gidebilirler.

Servis danışmanları sizinle, size uygun kurslar
arayacaktir.
Kişisel eğitim ihtiyaçlarınız hizmet
kurumuyla imzalayacağınız anlaşmada
olacaktır.

Program ücretsizdir.
Destek hizmetleri Fransızca düzeyini
değerlendirmek için testler sunuyor. Gerek duyulursa, hükümet tarafından
tanınan Fransızca dil eğitimi düzenleyen

Bu anlaşma, bireysel ilgi ve eğitimin içeriğini
barındırır. Durumunuza bağlı olarak, örneğin, Fransızca eğitim sağlar, bir vatandaşlık
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eğitimi ve bir ticaret veya meslek eğitimi için
rehberlik eder.
Hizmet danışmanları ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizi kuruluşlara yönlendirecektir.
Rotanin sonunda, katılım belgesi alacaksınız.
Fransızca iyi anlamıyorsanız, görüşme bir tercümanın huzurunda gerçeklesebilir.

Hangi şartlarda bu rotaya
hak kazanabilirsiniz ?
	belediyeye yazılı olmak
	üç seneden az bir süredir Belçikada
yaşamak
	oturma izninin üç aydan fazla olmasi
Belediye idaresi bu hizmetler hakkında size bilgi verecektir. Ayrıca Bilgi
Danışmanlık bölümünde size yakın bir
hizmetin listesini bulabilirsiniz.
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