من طالب لجوء اىل مواطن
منطقة دريختستيدن
هكذا
.نعمل

 )٢لدي محادثة عن بعد مع مسؤول الهيئة املركزية الستقبال طالبي اللجوء ،ومرافق من
الشؤون االجتامعية ومستشار قانون االندماج من طرف البلدية التي ستسكن فيها .هذه
:املحادثة ستتطرق إىل التايل
.سأقوم بالتعرف عىل مرافق من الشؤون االجتامعية ومستشار قانون االندماج -
.إخبار معلومات عن نفيس ومن اي بلد اتيت -
.الحصول عىل رشح عن خطة االنتقال املرسومة -
).املعرفة عن كيفية دفع التكاليف الثابتة وكيف سأتلقى املال للعيش منها (اإلعانة املالية -
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ندم ىدحإ يف نكست فوس .نديتستخيرد ةقطنم ىلإ مكب الهآ
،تخابما-وديا-كردنه،مادنسيخ-دليفسكندراه ،تخيردرود ،مادرسالبلأ
عيمج يف ةيعامتجالا نؤوشلا ةمظنم لمعت .تخردنيافز وا ،تخردنباب
ةوطخب ةوطخ مكل حرشن فوس .جامدنالا راسم ىلع ةروكذملا تايدلبلا هذه
.جامدنإلا صوصخب هعبتت بجي يذلا راسملا

مشاركة البيانات الشخصية
يقوم مستشار االندماج واملسؤول االجتامعي والبلدية التي سأعيش فيها مبشاركة بيانايت
.الشخصية حتى يتمكنوا من دعمي قدر اإلمكان .لن يشاركوا هذه البيانات مع أي شخص آخر
 )٣:سيكون لدي يوم مخصص لرتتيب معاماليت يف البلدية الجديدة .يف هذا اليوم سأفعل ما ييل
.لتسجيل العنوان يف البلدية التي سأسكن فيها-
)التقديم عىل حساب بنك هولندي ( يف حال مل أفعل ذلك سابقا -
التوقيع عىل عقد ايجار -
.تقديم طلب اسرتداد قسم من اإليجار املدفوع للسكن -
.التوقيع عىل عقد مع رشكة الطاقة لتوفري الغاز،املاء ،والكهرباء يف املنزل -
.التقديم عىل التأمني الصحي -
.التقديم عىل مرتجعات الضامن الصحي-
.رؤية املنزل الجديد واستالم املفتاح -
التقديم عىل املعونة االجتامعية ومبلغ لفرش املنزل باملستلزمات األساسية -
.سامع رشح بخصوص املساعدة املالية -

كيف يبدو مسار اإلندماج يل؟
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أوال ،قد استلمت اإلقامة وسأنتظر يف مركز إيواء
.الالجئني ليك أحصل عىل منزل

Drec
ech
htsteden

 )١لقد سمعت نبأ يف مركز إيواء الالجئني بأنني
.سأستلم بيت يف إحدى بلديات دريختستيدن

 ٢سريشدك مستشار االندماج أثناء مرحلة التكامل املدين .هو أو هي سيكون/ستكون الشخص الثابت الذي يجب
.أن تتواصل معه/معها بشكل منتظم وأيضً ا ملقدمي اللغة واملستشارين االجتامعيني والبلدية
ستقوم منظمة الشؤون االجتامعية يف دريختستيدن بتقليص من املعونة مبلغ معني لدفعها لفواتري
الغاز ،املاء ،الكهرباء ،والتأمني الصحي .لذلك ال توجب عليك التفكري يف هذا الشئ .سوف يقوم
املرشف االجتامعي لديك بتعليمك كيفية رصف االموال بشكل جيد .هذا يساعد عىل تجنب الوقوع
.يف الديون

قانون االندماج إجباري يف هولندا .هذا يشمل جميع القادمني الجدد ابتداء من سن  ١٦سنة
:الذين تحصلوا عىل إقامة مؤفتة .ليك تجتاز االندماج يجب عليك خالل  ٣سنوات استكامل ما ييل
 .١.خارطة طريق تعليمية تشمل قسم التعرف عىل املجتمع الهولندي
 .٢مسار التعرف عىل الحقوق والواجبات يف البلد مع املشاركة يف املجتمع
 .٣قسم املشاركة يف سوق العمل
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رشح أكرث عن خطوة  ٧إىل :١٠
.املقابلة األولية

:لدي مقابلة أولية مع مستشار لقانون االندماج واملرشف االجتامعي .يف هذه املحادثة
.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 .يتم تقديم -
.هذا من خالل االستشارة االجتامعية وأتابعها بعد الظهر عىل مدار مرتني يف األسبوع
 (AOC).أعمل الفحص يف مركز بحث سوق العمل املسمى -
لدي بعد  ٤أسابيع مقابلة ملناقشة التطورات (آخر املستجدات) مع مستشار االندماج عن رسيان األمور يف -
.الوقت الحايل
إىل مسار  PIPالخاص يب مع مستشار االندماج ومستشاري االجتامعي .يشري  PIPأقوم بعمل برنامج -
.التعلم الذي سأتبعه وكيفية املشاركة فيها يف هولندا

 )٤املرشف االجتامعي سوف يساعدك يف األسئلة العملية .آيضا،
.سوف تحصل عىل مساعدة للتعرف عىل البلدية التي أسكن فيها
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.منظمة الشؤون االجتامعية ستتوىل بدفع التكاليف الثابتة
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 )٦سوف انتقل إىل دريختستيدن .فريق الحي االجتامعي املكلف
.من البلدية سيوفر لك مساعدة اضافية إذا تطلب األمر

6

 )٧ستنظم منظمة الشؤون االجتامعية محادثة أولية بعد اإلنتقال
:لغرض جمع املعلومات .خالل املحادثة سيكون التايل
املحادثة مع مستشار االندماج واملرشف االجتامع -
.االلتحاق بربنامج او مناسبة الرتحاب املحيل واإلقليمي -
الخضوع المتحان لتحديدد املسار التعليمي املناسب لك -
.اللتحاقه
.وضع خطة شخصية إلكامل اإلندماج واملشاركة -
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اتفاقيات واضحة حول عملية االندماج  PIPهو خطة التكامل واملشاركة الشخصية .يتضمن برنامج  PIPبرنامج
.الخاصة بك ،مثل االتفاقيات حول مسار التعليمي الذي ستتبعه وكيفية مشاركتك يف املجتمع الهولندي

معلومات أكرث حول خطوة  ١١إىل :١٣
سوق العمل واملشاركة املسمى ب
()MAP
معلومات أكرث حول خطوة  ١١إىل  :١٣سوق العمل واملشاركة املسمى ب ()MAP
أثناء مسار التعلم ،أتبع أيضا وحدة سوق العمل واملشاركة ( )MAPضمن  .PERSPCTتعد MAP
إلزامية للتكامل املدين (االندماج) .يف  MAPتستطيع التعرف عىل:
ماذا ميكنني أن أعمل يف هولندا (املهنة).كيف ميكنني أن أكون موظف جيد يف هولندا. ما هي الوظائف املوجودة يف هولندا. إمكانية التطور ليك أحصل عىل وظيفة جيدة. طريقة إيجاد العمل (التقديم عىل عمل)ما هي املعايري والقيم املتعارفة عند أرباب العمل. كيفية بناء عالقات ليك تزداد فرص حصويل عىل الوظيفة.يف  MAPسوف أتدرب عمليا أيضا .هذا سيستغرق  ٤٠ساعة يف املجموع .يف نهاية برنامج  MAPسيكون
لدي اجتامع مع مستشاري .حينها سأظهر ما إذا كنت قد حققت أهدايف ،وأنني بالطبع شاركت يف
الربنامج ملدة  ٤٠ساعة .أثناء مسار التعلم ،سأتبع أيضا بيان املشاركة ( )PVTعند اإلرشاد االجتامعي.
عملية إعالن املشاركة إلزامية أيضا من أجل اندماجي .يف هذا أتعرف عىل القيم الجوهرية الهولندية
للمساواة والحرية والتضامن واملشاركة .أقوم أيضا بتجربة ترتكز عىل إحدى القيم األساسية.
للمساواة والحرية والتضامن واملشاركة .أقوم أيضا بتجربة ترتكز عىل إحدى القيم األساسية.

بداية طريق التعلم
أنا أبدأ طريق التعلم للتكامل الخاص يب! كام قابل أستاذي يف مدرسة اللغات .أحصل عىل
منهج .يوضح هذا متى يجب أن أذهب إىل املدرسة والصفوف التي سألتحق بها.
ما هي طرق التعلم املوجودة؟
 مسار التعلم  :B1يهدف مسار  B1إىل إتقان اللغة الهولندية عند املستوى  .B1ضمنمسار التعلم  ، B1ميكن تجسيد مكون املشاركة بطرق مختلفة .ستناقش البلدية معك
التفسري األنسب لصفاتك وإمكانياتك ورغباتك.
 مسار التعليم :يهدف مسار التعليم إىل إتقان اللغة الهولندية بحد أدىن  B1وااللتحاقبالتعليم العادي ( MBOأو  HBOأو  .)WOالهدف من مسار التعليم هو أنك ستتبع
دورة .هذا الطريق مخصص فقط للمهاجرين الشباب حتى سن  30عا ًما.
  :Z-Routeيهدف مسار االعتامد عىل الذات إىل إتقان اللغة الهولندية بحد أدىن مناملستوى  A1والقدرة عىل املشاركة بشكل مستقل يف املجتمع الهولندي.
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 )١٤بعد أن أكمل مسار التعيلمي بالكامل وأكمل جميع أجزاء برنامج
).الخاص يب ،سوف أجري اختبار التكامل املدين (االندماج PIP
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 )١٥ PIPلقد نجحت بامتحان التكامل املدين وجميع أقسام برنامج
!بشكل جيد .أنا اندمجت
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:أصبحت عملية االندماج آهلة التحقيق من خالل
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