
Kabul merkezi
Rue Verbist 88

1210 Saint-Josse-ten-Noode
Pazartesi - Cuma

8:45 - 11:45
 

Sosyal yardım birimleri
Pazartesi - Perşembe

8:45 - 11:45
 

Yeni talepler için
Pazartesi - Perşembe

08:45 - 10:00
 

Genel sosyal hizmet
Rue Verbist 88

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

Gençlik Servisi 
(18 - 24 yaş)

Chaussée de Louvain 173
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
Yaşlılar Servisi 

(60 yaş üstü)
Rue de la Cible 5

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

Sosyo-profesyonel 
entegrasyon hizmeti

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

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

SOSYAL HIZMETHANGI ADRES?

SOSYAL DEPARTMAN

Sorumlu editör: Luc FRÉMAL (Başkan)
CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021

COCOM'un desteğiyle

CPAS DE SAINT-JOSSE



İCRA MEMURLARI 
(KIRMIZI GÖMLEKLILER)

Yeni kayıtlar için, Pazartesi- Perşembe 08:45 -
10:00, posta veya e-posta ile:

Sosyal hizmet uzmanınız yoksa yedek kayıtları,

Sosyal hizmet uzmanlarından randevu alma.

İcra memurlarımız sizi uygun hizmetlere
yönlendirebilir ve size genel bilgiler sağlayabilir:

direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be,

Lütfen dikkat: Fransızca veya Hollandaca
bilmiyorsanız bir tercüman ile birlikte gelin.

SOSYAL ÇALIŞANLAR

Toplu bilgilendirme oturumu için zorunlu kayıt,

Bireysel görüşmeler (randevu ile).

Projenize ve durumunuza bağlı olarak, Komisyon
tarafından ISP servisine yönlendirileceksiniz:

Bireysel görüşmeler (randevu ile),

Rehberlik ve yönlendirme,

Taleplerin işleme alınması (30 gün süre içinde),

Sosyal araştırma ve ev ziyareti,

Karar mercisi olan Komisyona sunulan raporların
hazırlanması.

Sizinle CPAS => ISP hizmeti arasında bir sözleşme
şeklinde kişiselleştirilmiş bir projenin uygulamaya
konulması zorunluluğu (çalışmalar, eğitim, iş arama),

Değerlendirmeniz için 3 ayda bir görüşmeye
gelmeniz zorunluluğu.

Sosyal hizmet uzmanlarımız şunlardan sorumludur:

Genel sosyal hizmette (SSG), sizinle CPAS (dil kursları,
eğitim, istihdam) => ISP hizmeti arasında bir sosyo-
profesyonel proje belirlenecektir. PIIS'lerin
değerlendirilmesi yükümlülüğü.

Gençlik Servisi (18 - 24 yaş):

Yaşlılar Servisi (60 yaş ve üstü): 

Emekli maaşları, GRAPA ve sağlık hizmetleri hakkında
bilgiler.

SOSYO-PROFESYONEL ENTEGRASYON
SERVISI (ISS)

Bireysel görüşmeler: Fatura incelemesi, sosyal tarife
sertifikası, bütçe yönetimi, alacaklılarla iletişim,
destek grubuna kayıt vb.

BORÇ ARABULUCULUĞU - ENERJI

KABUL MERKEZI

Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde
düzenlenen sertifikalar,

Sağlık belgeleri,

Bir hastane veya ruh sağlığı merkezindeki
konsültasyonlar için yazılar 

İlaç belgeleri,

Gözlük ve protez sipariş belgeleri,

Kira garanti mektupları,

İkinci el mobilya satın almak için belgeler.

Kabul merkezi aşağıdaki hizmetleri sunar:

(Not: randevunuzdan 1 hafta önce talepte
bulunmalısınız),

LOJMAN SERVISI

Bireysel görüşmeler: Lojman ile ilgili sorunlar (kira,
kira sözleşmesi, uyum, anlaşmazlıklar), yeni
konaklama bulma konusunda destek, lojman
atölyeleri için kayıt vb.

KÜLTÜRLER ARASI ARABULUCULUK

Spor ve kültürel faaliyetler (bireysel ve grup
olarak), çocuklar için ders dışı faaliyetler ve
destek kursları, okul donanımları ve bilgisayar
donanımı, 27. maddeler, kitap ödenekleri vb.


