
Oturduğunuz yerin bağlı olduğu CPAS'ya
başvurabilirsiniz. Ancak bazı istinas durumlar söz
konusudur. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal
hizmet uzmanınızla iletişime geçin.

İlk başvurunuz sırasında tam zamanlı bir
öğrenciyseniz, başvuruda bulunduğunuz CPAS,
adresinizden taşınmanız durumunda bile
eğitiminizin kesintisiz olarak devam ettiği süre
boyunca değişmeyecektir. 

Talebiniz işleme alındığında, CPAS tarafından size
bir teslim alındı onay belgesi teslim edilir. Sosyal
açıdan bir araştırma yürütülür ve CPAS 30 gün
içinde karar verir. Alınan karar 8 gün içinde
tarafınıza posta yoluyla iletilecektir. Dilerseniz Özel
Komite tarafından dinlenilmeyi talep edebilirsiniz.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Giriş
 

Metro: Madou
Otobüs: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Ev

 
Pazartesi’den Cuma’ya

08:45 - 11:45 arası
 

Veya çağrı merkezimiz aracılığıyla
0800 35 254

 
Pazartesiden Cumaya

08:00-12:00 | 13:00-16:30 arası

CPAS tarafından alınan karara katılmıyorsanız,
itirazda bulunabilirsiniz. İtirazın kararın
alınmasından en geç 3 ay içinde sunulması
gerekmektedir.

CPAS kararı hakkında bilgilendirme mektubunda,
nasıl ve nereye itirazda bulunacağınız
açıklanmaktadır. İtiraz prosedürü herhangi bir
ücrete tabi değildir.

SOSYAL ENTEGRASYON GELIRIHANGI ADRES?
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COCOM'un desteğiyle

RIS TALEBINIZI NASIL ILETEBILIRSINIZ?

CPAS DE SAINT-JOSSE

KARARI KABUL ETMEDIĞINIZDE NE
YAPMALISINIZ?



SOSYAL ENTEGRASYON GELIRI

Yalnız yaşıyorsanız, tek kişilik pay alırsınız,

Başka biriyle yaşıyorsanız, birlikte yaşama payı
alırsınız,

Yaşı reşit olmayan bir veya daha fazla
çocuktan sorumluysanız, bağımlı aile ücreti
alırsınız.

Onurlu bir şekilde yaşamak için yeterli kaynağa
sahip olmayan insanlar için asgari gelirdir.

Hanenizin yapısına bağlı olarak üç kategoriye
ayrılır:

SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR

Sosyal araştırma sırasında, sosyal hizmet
uzmanınız sizden tüm koşulların karşılanıp
karşılanmadığının kontrol edilmesini sağlayan
belirli belge ve bilgileri getirmenizi talep
edecektir. 

=> (26 Mayıs 2002 tarihli yasanın 3. Maddesi)

VATANDAŞLIK

Belçika vatandaşısınız VEYA nüfus kütüğünde
yabancı olarak kayıtlısınız VEYA Avrupa
vatandaşısınız veya üç aydan fazla oturma izni
olan aile üyesisiniz VEYA vatansızsınız VEYA
mültecisiniz.

Vatandaşlık şartının karşılanıp karşılanmadığını
kontrol etmek için sosyal hizmet uzmanınıza
geçerli bir oturma izni belgesi ibraz etmeniz
gerekir.

İKAMET YERI

Belçika'da geçerli bir oturma izniniz var.

İkamet şartının karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek
için sosyal hizmet uzmanınıza hanenizde bulunan
kişilere ait bir listeyi,, ikamet belgesini ve kira kontratını
sunmalısınız. Sosyal hizmet uzmanınız, ayrıca evinizi
ziyaret edebilecektir.

YAŞ

Reşitsiniz VEYA bir yetişkinin yanında yaşıyorsunuz.

Yaş şartının karşılandığının doğrulanması amacıyla,
sosyal hizmet uzmanınız kimlik belgenizi inceleyecektir.
Bir kişinin yanında yaşayan kişiler için evlilik cüzdanı veya
çocuk doğum belgesi veya hamilelik belgesi talep
edilecektir.

GELIR

Yeterli gelire sahip değilsiniz.

Gelir düzeyi koşulunun sağlandığının doğrulanması
amacıyla, sosyal hizmet uzmanınıza bazı belgeler
sunmanız gerekmektedir: Bildirim-ödeme belgesi,
fatura/kira ödeme belgesi, kadastro geliri, maaş
bordrosu, işsizlik sigortası, karşılıklı yardım belgesi, kimlik
belgesi. değişim ve entegrasyon ödenekleri, emekli
maaşı kesintisi, aile yardımı kesintisi, alınan veya ödenen
nafakayı ispatlayıcı bir belge.

ÇALIŞMAYA HAZIR OLMA

Aktif olarak iş arıyorsunuz VEYA bir eğitim alıyorsunuz
VEYA tam zamanlı öğrencisiniz VEYA eşitlik/sağlık
nedenleriyle muaf tutuldunuz.

Çalışmaya hazır olma koşulunun karşılanıp
karşılanmadığının kontrol edilebilmesi için, sosyal
hizmet uzmanınıza bazı belgeler sunmanız
gerekmektedir; okula kayıt/devam belgesi, eğitim/dil
kursları kayıt belgesi, iş arayan olarak kayıtlı
olduğunuzu ispatlar nitelikte bir belge, iş aradığınızı
kanıtlayan belgeler.

HERHANGI BAŞKA BIR SOSYAL YARDIMDAN
FAYDALANMA HAKKINA SAHIP OLMAMA

CPAS yalnızca son çare olarak müdahale eder, yani
hiçbir durumda diğer sosyal ödeneklerin (örn:
işsizlik/ikame ödeneği, emeklilik) yerini almaz.

Sosyal hizmet uzmanınız, diğer sosyal yardımlara ilişkin
haklarınızı kontrol edecektir.

DIKKATE ALINAN DIĞER HUSUSLAR

Nafaka borçluları: İhtiyaçlarınızı karşılaması gereken
kişilerdir (örn.: ebeveyn(ler), çocuk(lar), (eski) eş), 

Bireyselleştirilmiş sosyal entegrasyon projesi (PIIS): Bu
yazılı sözleşme, sosyal hizmet uzmanınızla birlikte
hazırladığınız projeyi ve ayrıca
haklarınızı/yükümlülüklerinizi ve CPAS'ın size karşı
taahhütlerini kapsar.


