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م
ف رحبا بكم
ي بلدكم
الجديد

مسار االندماج
• أن تتمكنوا من التواصل بحيث
يستطيع اآلخرون فهم ما
.تودون قوله
• أن تعرفوا الحقوق و الواجبات
المقابلة لها و كذلك القيم في
.المجتمع البلجيكي
• أن تحسنوا البحث عن العمل و
.اتباع دورات اإلعداد المهني
• أن تقدروا على التفاعل
و المشاركة في الحياة
االجتماعية في المجتمع
.الناطق باأللمانية

Niederlande

إلى المواطنين األجانب الراغبين بتسجيل
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:األهداف

إل
جه
ى من هو مو ّ
مسار اإلندماج ؟

:لالتصال

إقامتهم و النزول في المقاطعة الناطقة
باأللمانية .على ان يكونوا قد حصل على بطاقة

Kelmis

.أقامة ذات صالحية في بلجيكا
للبلجيكين المولودين خارج بلجيكا و من أب و أم

Lontzen

Raeren

.غيربلجيكيين

Eupen

.لطالبي اللجوء من مدة تجاوزت األربعة أشهر
BERATUNGSSTELLE FÜR
MIGRATION UND INTEGRATION

Deutschland

Info-Integration
Hillstraße 7 · 4700 Eupen
Tel.: 087 76 59 71 · Handy: 0493 40 06 77
E-Mail: info-integration@roteskreuz.be

Büllingen

Bütgenbach

Amel

St. Vith

Burg-Reuland

Luxemburg

البحث عن
العمل
ينبغي إتقان اللغة األلمانية لكي تجدوا
فرص عمل في المنطقة الناطقة
باأللمانية .و يقوم مكتب العمل و
السي بي أ أس (مكتب االندماج المهني
االجتماعي) بمساعدتكم على العثور على
.العمل

دروس االندماج
تستمر تلكم الدروس مدة  60ساعة
.تقريبا ً
سوف تعلّمكم الدورة قيم المجتمع

دروس اللغة

مركزالمعلومات
عن االندماج

سوف نبدأ بإجراء اختبار لمستواكم

عند إجراء المقابلة سوف ت ُطرح أسئلة

اللغوي قبل أن نختار لكم المستوى

عن المهارات التي تتمتعون بها ،وضعكم

.المالئم

العائلي ،و أهدافكم المرحلية (هذه ما

البلجيكي و كذلك واجبات المواطنين

على المتعلم تحصيل مابين  90إلى 600

.البلجيكيين

 A2.ساعة دراسيّة حتى يصل لمستوى

).نسميه الملخص االجتماعي
خالل هذه اللقاء سوف تحدد المراحل التي
ينبغي تخطيها بمعية المسؤول االجتماعي
.في المركز

عالوة على ذلك ،بإمكان مركز المعلومات
عن االندماج مساعدتكم على االنخراط

في نهاية المقابلة سوف نوقع ورقة توثق

.بنشاطات رياضية و ترفيهية و تطوعية

.االتفاق

)
شهادة (بيان

ل يعدّ مسار
ُ
ل :ه
سؤا ج إجباريا ً ؟
االندما

سوف تُسلّم شهادة لما يتمم المشارك مسار

سوف يصبح المسار أمر إجباريا ً لكثير من

هام :ينبغي أن يكون المشارك قد حضر  80في

.و هو اختياري لآلخرين

.اإلندماج

.المئة من دروس االندماج و اللغة

.األشخاص بحلول 2018

من الممكن أن يستحق األشخاص المجبرون
.بإتباع المسار عقوبات في حال تخلفهم

