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nize
Yeni ülke

Kime yönelik ?
Niederlande

UYUM
PROGRAMI

UYUM PROGRAMI KIME HITAP EDER :
• Alman topluluğunun bir belediyesine kaydolmak isteyen tüm yabancı uyruklu olanlara

Kelmis

İIletişim

yöneliktir. Belçika’da geçerli ikamet iznine
sahip olmalılar.

Raeren

• Belçika’da doğmamış olan Belçikalılar ve

Eupen

babası veya annesi Belçika’da doğmamış
olanlar için.
Deutschland

Bütgenbach

Amel

Büllingen

• iltica edenlere : 4 ay sonra.

Göç ve Entegrasyon
Danışma Kurulu

Info-Integration
Hillstraße 7 · 4700 Eupen
tlf: 087 76 59 71
cep.no: 0493 40 06 77
e-posta: info-integration@roteskreuz.be

St. Vith

Burg-Reuland

Luxemburg

tarafindan desteklenen

Sorumlu yayımcı : Pierre Hublet, rue de Stalle 96, B-1180 Bruxelles · Kasım 2016 durumu

Lontzen

INIZ!
HOŞGELD

HEDEF
• günlük yaşamda iletişim
kurabilmek
• Belçika toplumunun hak,
görev ve değerlerini bilmek
ve anlamak
• iş arama’ya ve eğitime
erişmek
• Ostbelgien (Doğu Belçika ’da)
toplumsal yaşama katılmak

INFOINTEGRATION
BILGI-UYUM

BAŞVURU MERKEZI

DIL KURSU

Görüşme esnasında katılımcının becerileri,

İlk önce dil testi yapılır. Sonrada en uy-

aile durumu ve hedefleri hakkında sorular

gun dil kursu seçilir.

sorulur (sosyal bilanço).
Uyum programı aşamaları Info-Integration

Katılımcılar 90 ile 600 saat arası dil kursu

UYUM
KURSLARI

İŞ ARAMA VE
BOŞ ZAMAN
DEĞERLENDIRME

Kurs yaklaşık 60 saat sürüyor.

Alman topluluğunda iş bulmak için, alman-

Içerik : vatandaşların hak ve görevleri, sağlık, konut, eğitim, vs.

almaları gerekiyor (hedef : seviye A2).

(Bilgi-Uyum) çalışanıyla belirlenir.

ca konuşmak gerekir. İş ofisi (Arbeitsamt) ve
ÖSHZ (sosyal ve mesleki hayata kazandırma
hizmeti) iş arama için yardımcı olurlar.
Info-Integration (Bilgi-Uyum) aynı zamanda spor, eğlence veya gönüllü faaliyetler

Görüşme sonunda bir anlaşma imzalanır.

bulmak için yardımcı olur.

UYUM PRO
G
ZORUNLUM RAMI
UDUR?

SERTIFIKA

Bazıları için zorunludur, diğerleri için isteğe

Katılımcı uyum programı sürecini tamamla-

bağlıdır.

yınca, bir sertifika alır.

Katılımı zorunlu olan insanlar için düzenli

Önemli : dil ve uyum kurslarına en az 80%

olarak katılmadıkları taktirde ceza uygu-

katılmış olmalıdır.

lanabilir.

