
العمل عىل اندماجك
معلومات للمهاجرين الالجئني

)PVT( مسار ترصيح املشاركة

تتعلم أمورا تعترب مهمة يف هولندا. كاملساواة بني كل األفراد مثال.

وأن تختار بنفسك ما تؤمن به. وعند االنتهاء من هذا املسار، توقُع ترصيح املشاركة.

ـــك  ـــدا. وذل ـــاركة يف هولن ـــتطيع املش ـــي تس ـــة. ل ـــة مهني ـــق بدراس ـــل أو تلتح ـــرع يف العم ـــا. وت ـــة رسيع ـــم اللغ ـــم أن تتعل ـــن امله ـــا يف ’s-Hertogenbosch. م مرحب

ـــب  ـــف واج ـــك. يتأل ـــاص ب ـــاج الخ ـــل واالندم ـــار العم ـــك مستش ـــاعدك يف ذل ـــزاء. يس ـــن األج ـــدد م ـــن ع ـــف م ـــو يتأل ـــي وه ـــاج إلزام ـــاج. االندم ـــن االندم ـــدف م ـــو اله ه

ـــن:  ـــك م اندماج

رفع العبء املايل

تدفع البلدية ملدة ستة أشهر عددا من النفقات الثابتة من اإلعانة املالية االجتامعية. يُقدُم لك رشح حول كيفية ترتيب أمورك املالية بنفسك.

B1 مسار
.B1 اللغة مبستوى •

.)KNM( معرفة املجتمع الهولندي •

 

مسار التعليم
• اللغة مبستوى B1 كحد أدىن.

.)KNM( معرفة املجتمع الهولندي •
• مواد كالحساب واللغة اإلنجليزية.
• املهارات كمهارات الكومبيوتر و

مهارات التعلم.
• التوجيه يف سوق العمل. 

مسار االعتامد عىل الذات
• اللغة مبستوى A1 كحد أدىن.

.)KNM( معرفة املجتمع الهولندي •
 

مسار التعلم
هناك ثالثة مسارات تعلم

 التوجيه االجتامعي

تحصل عىل موجه اجتامعي تابع ملؤسسة مساعدة الالجئني vluchtelingenwerk. يساعدك املوجه يف ترتيب األمور العملية. مثل: التأمينات والرعاية الصحية واملدارس وحضانة 

األطفال. يُقدُم لك رشح حول املجتمع الهولندي. تُقّدُم لك املساعدة لتوسيع شبكتك االجتامعية.

وحدة سوق العمل واملشاركة )MAP( )ما مل تكن قد أكملت مسار التعليم( تتعلم حول العمل يف هولندا وحول العثور 

عىل عمل.



زا وتعمل بنشاط ليك تنجح يف جميع أجزاء واجب االندماج. • تكون متحفِّ

• تحرض إىل املواعيد مع مستشار العمل واالندماج الخاص بك.

• تؤدي اختبار قابلية التعلم.

.brugklas تنضمُّ إىل •

.)PIP( تلتزم باالتفاقات يف خطة االندماج واملشاركة •

• تشارك يف التوجيه االجتامعي املقدم من قبل مؤسسة مساعدة االجئني.

ما الذي نتوقعه منك؟

• يدعمك مستشارك الخاص بالعمل واالندماج أثناء اندماجك.

• تضع بالتعاون مع مستشارك خطة االندماج واملشاركة )PIP( الخاصة بك.

• ندفع تكاليف مسار تعلمك.

 •  يتم رفع العبء املايل عنك ملدة ستة أشهر. يعني ذلك أنه يتم دفع فواتريك من اإلعانة 

االجتامعية الخاصة بك.

تنص املادة 7 من قانون االندماج 2021 عىل ما يشمله واجب االندماج.

تحدد املادة 11 من قانون االندماج 2021 متى تبدأ فرتة واجب االندماج.

  www.s-hertogenbosch.nl/privacy نقوم مبعالجة بياناتك الشخصية. ملعرفة كيفية تعاملنا مع بياناتك، ميكنك الرجوع إىل املوقع

جامدنالا بجاو

هل لديك أسئلة؟ أو تغري يشء ما يف وضعك؟

اتصل مبستشارك.

تفي بواجب اندماجك عندما:

.)PVT( يتم إكامل مسار ترصيح املشاركة •

• يتم إكامل وحدة سوق العمل واملشاركة )MAP( )ليس عليك اتباع هذه الوحدة يف حالة اتباعك ملسار التعليم(.

• تنجح يف االمتحانات املرتبطة مبسار تعلمك. يجب عليك االنتهاء من

هذه األجزاء يف غضون 3 سنوات.

ما الذي ميكنك توقعه منا؟

تضع مع مستشارك سوية اتفاقات حول اندماجك. مثال حول مسار التعليم الذي ستلتحق به. تكون االتفاقات مذكورة يف خطة

االندماج واملشاركة )PIP( الخاصة بك.

)PIP( خطة االندماج واملشاركة


