تسجيل

وثائق

Santé

إجراءات إدراية

بلدية

استيعاب لوضعك يف بلجيكا

إقامة

شؤون إدارية

ما يه مدة صالحية اإلقامة ؟
ومىت جيب جتديدها ؟

وصلت للتو إىل بلجياك .ما يه
ُ
اإلجراءات الطارئة اليت جيب
القيام هبا ؟

يف حالة احلصول عىل قرار إجيايب يحمس لك
بالبقاء يف بلجياك ،ستحصل عىل وثيقة ذات
مدة حمدودة معومًا (وغالبًا قابلة للمتديد).

إن استيعاب وضعك يف بلجياك هو يف
غاية األمهية ،ملعرفة فميا إذا اكن بإماكنك
احلصول عىل إقامة ووفق أية رشوط.
فللك حالة خصوصيهتا وقد تكون
اإلجراءات معقدة.

هام! عليك التقدم إىل الشؤون اإلدارية
يف البلدية لتجديد إقامتك  45يومًا عىل
األقل ،قبل انهتاء صالحية اإلقامة اليت حبوزتك.

إطلب النصيحة بأقىص رسعة
ممكنة شارحًا وضعك إلحدى دوائر
اإلرشاد للقادمني اجلدد (انظر فصل « معلومات
 -استشارات »).

انتبه  :يف معظم املعامالت ،الختولك
الوثائق األولية املعطاة لك بالسفر خارج
بلجياك .جيب أن يكون جواز سفرك صاحلًا.
الرجاء اإلستفسار جيدًا حول هذه النقطة.

من يقرر منحك اإلقامة ؟

هل يتوجب عيل التجسيل أيضًا
يف البلدية ؟

يف معظم احلاالت ،يكون
مكتب األجانب (اخلاضع
للدائرة العامة لألمور
الداخلية الفيدرالية) مسؤولًا عن أخذ القرار
بالمساح لك يف البقاء يف بلجياك من عدمه.
يف بعض األحيان تكون البلدية حيث تقمي يه
املسؤولة عن تسيري املعامالت ،عليك حيهنا
املرور هبا لتقدمي طلب اإلقامة .يف أحيان
وجه طلب اإلقامة مبارش ًة إىل
أخرى ،جيب أن ُي َّ
مكتب األجانب.

نعم ،يف مجيع األحوال ،جيب عليك التجسيل
لدى مكتب الشؤون اإلدارية يف البلدية حلظة
حصولك عىل مسكن.
جيب أن يمت هذا اإلجراء يف غضون الـ  8أيام
األوىل من تارخي وصولك إىل البلد حكد أقىص.
عند تقدمي طلب التجسيل ،سيقوم رشيط احلي
بالتحقق من أنك فعليًا تسكن يف العنوان الذي
رصحت عنه.

يف مجيع األحوال (إال يف اإلستثناءات
عرفة يف القانون) ،عليك تقدمي وثائق إلثبات
املُ َّ
خشصيتك (هوية خشصية ،جواز سفر)...،
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شؤون إدارية

لدى غالبية البلديات مواقع إلكرتونية تقدم
معلومات مفيدة عديدة .من املمكن أيضًا
اإلتصال هاتفيًا بدار البلدية للتحقق من
املعلومات العملية أو رمبا لزتويدمه هبا قبل
الذهاب إىل دار البلدية.

هل أن اإلجراءات اإلدارية فعلًا
هبذه األمهية ؟
أنت ملزم باإلستجابة للك اإلشعارات،
املراسالت ،املاكملات اهلاتفية الواردة من قبل
املديريات واملؤسسات العامة.
األوقات أو املواعيد الهنائية حتدد التارخي الذي
جيب قبله أن تقوم بإجراء ما .عليك حمتًا إحرتام
هذا التارخي واحلضور خشصيًا يف حال مت
استدعائك .إذا مل تقم بذلك ،قد تتعرض لعقوبات.
من احملمتل شطب  ملفاتك من الجسالت
البلدية ،خسارة إقامتك وكذلك أيضًا قد خترس
احلق يف احلصول عىل إقامة.
ُينصح بإرسال الوثائق املهمة
جسل .
بالربيد املُ َّ
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ما يه الوثائق اهلامة اليت قد
أحتاج هلا ؟

ننصحمك باإلحتفاظ بالوثائق األصلية
وأخذ نسخ عهنا  :وثائق اهلوية،
اإلقامة ،هشادة الوضع العائيل ،العقود،
املراسالت ،الفواتري واإليصاالت املتعلقة
بالعمل ،الصحة والسكن...

ُيطلب الكثري من الوثائق اإلدارية يف بلجياك،
بعضها إلزايم وأخرى رضورية فقط للحصول
عىل بعض اخلدمات أو اإلجراءات.
نوع الوثيقة

أين ميكنك احلصول علهيا ؟

اهلوية الخشصية

الشؤون اإلدارية يف دار البلدية

هشادة امليالد

الشؤون اإلدارية يف دار البلدية حيث ولدت

جواز السفر

سفارة أو قنصلية البلد األصيل

هشادة حسن سري وسلوك
ً
خاصة للعمل)
( ُتطلب

الشؤون البلدية

تعداد األرسة ( ُيطلب خاصة لدى اإلكتتاب
يف صفوف دراسية)

الشؤون البلدية

بطاقة الـ " SISاكرت سيس" (هوية
إجمتاعية)

رشكة الضامن اليحص (حسب اختيارك)،
انظر فصل « العناية الصحية »

رخصة العمل

مديرية اإلقلمي (بروكسل أو والونيا) ،انظر
فصل « العمل »

وإذا مل أوافق عىل قرار إحدى
املديريات ؟

مكا يوجد أيضًا خدمات وساطة  يف كثري
من البلديات ،اإلدارات واخلدمات العامة.

من املمكن غالبًا الطعن باإلجراءات اإلدارية.
هذه اإلماكنيات مذكورة يف املراسالت اليت
تعملك بالقرار (عىل ظهر الصفحة).
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