از اخذ مدرک اقامت تا
شهروند شدن در
Drechtsteden
مراحل آن
به رشح زیر
است.

 شام با مشاور سی-ا ُ-آ (ارگان مرکزی نگهداری از پناهنده ها) خود مکامله ای خواهیدداشت  .مشاورشام همراهی از طرف بخش رسویس مددکاری اجتامعی و مشاوره ی
اقامتی شهرداری محل زندگی شام است .آنچه در این مکامله درباره آن صحبت می شود:
آشنایی با مددکار اجتامعی و مشاور اقامتی.
شام درباره خودتان و اینکه اهل کجا هستید می گویید
به شام درباره محل زندگی تان (خانه) توضیح داده می شود
شام درباره هزینه های جاری زندگی و پولی که برای زندگی دریافت خواهید کرد اطالع
کسب می کنید.

2

به ِدرِخت اِس ِت ِیدن خوش آمدید .شام مایل به اقامت در یکی از شهرهای ِ
آلباسدام /
ِ
لد-گیسن دام/
ُدردرِختِ /هندریک-ایدو-آمباخت/پا ِپندرِخت . /اِسلیدرِخت/هاردینگز ِف
زو-وایندرِخت هستید .پیش از همه الزم است بدانید که شهرداری شهرهای ذکر شده به
کمک رسویس اجتامعی درخت استیدن (اسِ -دِ -د) بر روی پروسه شهروندی شام کار می
کند .در اینجا ما سفر شام را قدم به قدم به سمت شهروند شدن توضیح می دهیم.

به اشرتاک گذاری اطالعات شام
مشاور اقامتی/مددکاراجتامعی و شهرداری محل اقامت شام اطالعات شخصی شام را با هم به
اسرتاک می گذارند تا بتوانند به خوبی از شام پشتیبانی کنند .اطالعات شخصی شام به غیر از این
سه فرد و نهاد با شخص دیگری داده نخواهد شد.
شام وقت مالقاتی با شهرداری هامهنگ می کنید تا ثبت نام کنید .در روز ثبت نام:
شام به شهرداری خود آدرس محل زندگی خود را اعالم می کنید
یک حساب بانکی در یکی از بانکهای هلند باز می کنید (اگر تا آن زمان نکرده اید)
قرارداد اجاره خود را امضا می کنید.
کمک هزینه اجاره درخواست می کنید.
قراردادهای آب/برق/گاز خانه تان را امضا می کنید.
بیمه سالمتی درخواست می کنید
درخواست کمک هزینه بیمه سالمتی می کنید
و در نهایت از خانه جدید خود بازدید کرده و کلید را تحویل می گیرید.
درخواست کمک هزینه بازسازی برای خانه می کنید
درباره کمک هزینه های ممکن توضیحاتی دریافت می کنید

روند گرفنت شهروندی به چه صورت
است؟
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شام کارت اقامتی دریافت می کنید و در آ-ز ِ
ِد-س می
مانید تا خانه دریافت کنید.

Drec
ech
htsteden

از آ-ز ِ
ِد-س به شام اطالع می دهند که در یکی از
شهرهای ذکر شده خانه ای دریافت می کنید.
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مشاور اقامتی شام را در طی مراحل اقامتتان همراهی خواهد کرد .او با شام در متاس خواهد ماند .در کنار او مددکار
اجتامعی و معلم زیان شام هم شام را همراهی خواهند کرد.

رسویس مددکاری اجتامعی درخت استیدن از کمک هزینه شام هزینه های گاز آب برق و بیمه
شام را پرداخت می کند .پس در این باره نیاز نیست نگران باشید .مددکار کار اجتامعی شام به شام
یاد می دهد که چطور با پول خود گذران زندگی کنید .با کمک هزینه های مالی ما کمکتان می
کنیم که محتاج یا مقروض نشوید.

گذراندن امتحان شهروندی در هلند اجباری است و برای متام تازه وارد ها از سن شانزده به باال داشنت مدرک اقامت الزامی
است .برای شهروند شدن شام باید در طی سه سال مراحل زیر را بگذرانید:
مسیر آموزشی ( به عالوه آشنایی با جامعه هلند)
ِ 2پ-و ِِ-ت تعهد مشارکت اجتامعی
3-بخش کاریابی و مشارکت کاری

اطالعات بیشرت درباره مرحله  7تا
 :10پذیرش با آغوش باز
أ .أقدم نفيس للمعرفة.
ب .أستمع إىل ماذا يجب فعله خالل مسار االندماج.
ت .الحصول عىل رشح حول برنامج الرتحاب.
ث .سأعرف اي فحص يجب خوضه
سأبدأ بربنامج ترحاب محيل يف دوردرخت .سيستغرق الربنامج مثانية اسابيع وبحضور يومني يف الصباح
كل اسبوع .كل اسبوع أتعلم شئ مختلف عن هولندا .هذا الربنامج يعترب إجباري .بهذه الطريقة
ستحرض بشكل جيد ملسارك التعليمي .ستتعلم يف برنامج الرتحاب عن التايل:
أ .العيش يف هولندا.
ب .الترصف باملال يف هولندا.
ت .القييم واملعايري والثقافة الهولندية.
ث .التعليم وتربية األطفال
ج .الصحة والرعاية.
ح .اتاريخ وخريطة هولندا.
خ .املساهمة يف هولندا (العمل واملشاركة).
د .كيفية استخدام الكمبيوتر
 أتابع أيضا برنامج الرتحيب املحيل يف البلدية التي أعيش فيها .هنا أتعرف عىل البلدية الجديدة .يتمتقديم هذا من خالل االستشارة االجتامعية وأتابعها بعد الظهر عىل مدار مرتني يف األسبوع.
 أعمل الفحص يف مركز بحث سوق العمل املسمى (.)AOC لدي بعد  ٤أسابيع مقابلة ملناقشة التطورات (آخر املستجدات) مع مستشار االندماج عن رسياناألمور يف الوقت الحايل.
 أقوم بعمل برنامج  PIPالخاص يب مع مستشار االندماج ومستشاري االجتامعي .يشري  PIPإىل مسارالتعلم الذي سأتبعه وكيفية املشاركة فيها يف هولندا.

?
مددکار اجتامعی شام به شام درباره سواالت عملی شام راهنامییتان
میکند.و شام را با جامعه محل زندگیتان آشنا می کند.
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اِسِ -دِ -د مراقب خواهد بود که هزینه های جاری زندگی
شام پرداخت شود.
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شام به درخت استیدن نقل مکان می کنید .تیم مددکاری اجتامعی
محله زندگی شام هم در صورت نیازبه کمک شام خواهند آمد
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بعد از نقل مکان با اِسِ -دِ -د وارد صحبت می شوید.که ما آن را پذیرش با
آغوش باز می نامیم .درطی این مالقات:
با مشاور اقامتی و مددکار اجتامعی خود صحبت می کنید.
درباره برنامه های خوش آمد گویی منطقه ای و محله ای جستجو می کنید.
با امتحان کردن مسیر آموزشی که ماییلید پیگیری کنید را مشخص می کنید.
8
برنامه شخصی اقامتی و مشارکت اجتامعی خود را طرح ریزی می کنید.
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ای-پ به معنای برنامه فرد برای اقامت و ماشارکت اجتامعی است .در این برنامه توافقهای های دقیق پروسه اقامتِپ
ِ
شام هست به طور مثال توافق درباره اینکه چه مسیر آموزشی را در مسیر همزیستی با جامعه هلندی مایلید دنبال کنید

برای اطالعات بیشرت درباره مراحل
 11تا  :13برنامه بازار کار و مشارکت
اجتامعی
شغل آینده شام در هلند چه خواهد بود.
چگونه کارمند خوبی در هلند باشید
چه مشاغلی در هلند نیاز است
چطور تواناییهای خود را برای کسب یک شغل خوب پرورش دهید
چطور شغل پیدا کنید.
چه باید و نباید های و ارزشهایی را در رابطه با کارفرماهای هلندی الزم است بدانید
چگونه دایره ارتباطاتتان را بسازید و از آن برای ایجاد شانس بیشرت برای یافنت کار بهره بربید
ی-پ) به طور عملی چهل ساعت مترین می کنید .در پایان با مشاوره خود درباره
در این برنامه( اِم-اِ ِ
اهدافی که مشخص کرده اید صحبت می کنید.در واقع به او نشان می دهید که چهل ساعت دوره
(پ-و ِ
ِ-ت) را هم با همراهی مددکار اجتامعی
گذرانده اید .طی این آموزش برنامه مشارکت اجتامعی ِ
دنبال می کنید .رشکت در ایم برنامه اجباری و برای اقامتتان الزم است.در این برنامه شام با تک تک
ارزشهای اصلی هلند برابری /آزادی/همبستگی و مشارکت در یک تور کوتاه آشنا می شوید.

رشوع مسیر یادگیری
کدام مسیرهای یادگیری وجود دارد؟
 مسیر یادگیری  :B1مسیر  B1با هدف تسلط بر زبان هلندی در سطح  B1است.در مسیر یادگیری  ،B1مولفه مشارکت را می توان به روش های مختلفی شکل داد.
شهرداری با شام بحث خواهد کرد که کدام تفسیر با کیفیت ،امکانات و خواسته های
شام مطابقت دارد.
 مسیر آموزش :مسیر آموزش با هدف تسلط بر زبان هلندی در حداقل سطح  B1وورود به آموزش عادی ( MBO، HBOیا  )WOاست .هدف از مسیر آموزش این است
که شام یک دوره را دنبال کنید .این مسیر فقط برای مهاجران جوان تا  30سال است.
  :Z-Routeمسیر خوداتکایی با هدف تسلط بر زبان هلندی در حداقل سطح  A1وامکان مشارکت مستقل در جامعه هلندی است.
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ای-پ و انجام مراحل آن امتحان اینبورخرینگبعد از پایان آموزش و رشکت در ِپ
ِ
(شهروندی) را می دهید.
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ای-پ شام شهروند میبعد از قبول شدن در این امتحان و انجام متام مراحل ِپ
ِ
شوید.
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پروسه شهروندی شام به کمک ارگانهای زیر انجام شد:
Gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido-Ambacht

