العيش يف
بلجياك
جممتع جديد وإجياد ماكن ٍة فيه يشلك الكثري من التحديات .مفنذ حلظة
التكيف يف
إن
ٍ
ُّ
وصولك ستواجه العديد من التغريات وسمتر ،دون أدىن شك ،بتجارب مل ختتربها من قبل.
ومكا لك البلجيكيني ،سيكون عليك اتباع سلسلة من القواعد اليت تنظم حياتنا امجلاعية.
كذلك ستواجهك الكثري من املسائل املتعلقة « بالوافدين اجلدد » يف املجمتع  :الزتامات
إدارية ،اتقان اللغة الفرنسية ،مداخل احلقوق اإلجمتاعية ،املصادقة عىل املهارات املهنية اليت
كنت قد اكتسبهتا قبل جميئك إىل هنا ،اخل...
وهلذا الغرض ،يف بروكسل مكا يف والونيا ،ويف أغلب األحيان بالتعاون مع منمظات
ودوائر خدمات عامة حملية ،بادرنا بسياسة استقبال لملهاجرين اجلدد هبدف جعلهم
يشاركون يف احلياة يف مناطقنا عىل اكفة األصعدة؛ اإلقتصادية ،اإلجمتاعية والثقافية.
ً
ماكنة لك يف بلجياك ،وخاصة إن مل تكن قد حصلت عىل
قد تستغرق بعض الوقت إلجياد
املعلومات الاكفية ،أو مل تكن تعرف بدقة حقوقك وواجباتك واإلجراءات اليت جيب أن تتبعها.
نود عرب هذا الدليل « احلياة يف بلجياك » أن نقدم لك سلسلة من املعلومات األساسية حول
أداء جممتعنا ،لتهسيل خطواتك األوىل .سيقوم هذا الدليل أيضًا بتوجهيك إىل حيث ميكنك
احلصول عىل معلومات مفيدة أو أرشاد.
ومبا أننا نعمل أن هذا الدليل ال يشلك إجابة عىل اكفة أسئلتك ،إال أننا واثقون أنه سيسلط
الضوء حول أداء املجمتع البلجييك ،وأنه سيفيدك يف خطواتك األوىل فيه.
نمتىن لك قراءة مفيدة.

فاديال النان

وزيرة الثقافة ،للمسعيات
والبرصيات ،الصحة ،تاكفؤ الفرص
يف فدرالية والونيا – بروكسل

إليان تيليو

وزيرة الصحة ،النشاطات
اإلجمتاعية وتاكفؤ الفرص
يف والونيا

شارل بيكيه

وزير ،عضو يف هيئة مفوضية
اجلالية الفرنسية )،(Cocof
واملسؤول عن الرتابط اإلجمتايع

طريقة اإلستخدام
تتعلق املعلومات الواردة فيه ،ببلجياك املتحدثة
باللغة الفرنسية (بروكسل ووالونيا).

موجه ؟ إن
ما هو هذا الدليل وملن هو
َّ
ُ
هسلة اإلستخدام هتدف إىل
هذا الدليل أداة
مساعدة األجانب وذوو اجلنسيات الغري أوروبية
الذين وصلوا حديثًا إىل اإلقلمي الفرنيس يف
بلجياك يف خطواهتم األوىل.

لن يكون بإماكن هذا الدليل اإلجابة عىل اكفة
تساؤالتك .إال أنه وعىل الصعيد احمليل،
يوجد الكثري من املصادر واألماكن للحصول
عىل املعلومات أو اإلرشاد املخصص للقادمني
اجلدد .استعمل لدى املراكز املذكورة يف
فصل » معلومات – إرشادات « أو حيث
ميكنك احلصول عىل هذا الكتيب.

ملاذا ؟ ألنه من الرضوري للقادم اجلديد معرفة
الواقع الذي حييط به يك يستطيع اإلنطالق
ً
وجدية.
حبياته اجلديدة بشلك أكرث تنظميًا
هيدف دليل املعلومات الرضورية هذا إىل جعل
هذه الدرب أهسل.

ستحصل أيضًا عىل الكثري من املعلومات من
خالل مناقشاتك مع األخشاص الذين ستلتيق
هبم يف حيك ،يف قريتك ،يف معلك ،يف
املدرسة أو خالل أوقات فراغك.

كيف ؟ هذا الدليل هو مثرة مجتيع معلومات
يتوجب عليك معرفهتا و « اخلطوات األوىل »
اليت جيب عليك اختاذها عند وصولك إىل
البلد .يتضمن إرشادات وروابط ألماكن
لتقدمي العون أو ملزيد من املعلومات.

يف هشر يناير/اكنون الثاين ،2012
هام
مت حتديث املعلومات املوجودة يف
هذا الدليل .تأيت هذه املعلومات من مصادر
وتقدم بطريقة سلسة تتناسب مع
خمتلفة َّ
امجليع .املعلومات املتوفرة يف هذا الدليل ال
حتل ماكن النصوص القانونية ،الترصحيات
السياسية أو الرباجم الرمسية .للحصول عىل
معلومات أكرث حداثة نقرتح عليك زيارة املواقع
اإللكرتونية املذكورة يف فصل « معلومات –
إرشادات » أو اإلتصال باألماكن املذكورة.

يتكون هذا الدليل من عرشة فصول،
تتوافق مع اإلحتياجات املرجوة (مبا يف
ذلك السكن ،العناية الصحية ،العمل) .وهذه
الفصول مرتبة عىل شلك أسئلة.
موج َهة أساسًا
اخلدمات املدرجة يف هذا الدليل َّ
لملقميني عىل األرايض البلجيكية بشلك
قانوين .إال أنه حيتوي أيضًا عىل بضع خدمات
متوفرة لألخشاص بدون وثائق رمسية.
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