
لوضع أكبر قدر من الفرص في صّفك عند البحث عن وظيفة، من

الضروري أن يكون لديك األدوات المناسبة:

• السيرة الذاتية : تتضّمن جميع تفاصيل االتصال بك الحديثة،
مهاراتك، تدريباتك وخبراتك السابقة ؛ بدون أخطاء إمالئية ؛

• خطاب الترّشح: يتضّمن مراجع اإلعالن وتفاصيل االتصال
بصاحب العمل ؛ بدون أخطاء إمالئية ؛

• جدول البحث عن وظيفة : يغطي عىل مدى الثالثة أشهر الماضية
إنجازاتك وبرنامجك لألشهر الثالثة القادمة مع أهدافك.

يوجد أيضا عىل ذّمتك مكاتب البعثة المحلية، الفضاء الرقمي

العام، مساحة الكتاب العامين والخدمات البلدية، ويمكن أن

تساعدك في كتابة السير الذاتية وخطابات الترّشح.

تضع هذه الخدمات أيًضا تحت تصرفك أجهزة الكمبيوتر والهواتف

واإلعالنات حتى تتمكن من إجراء البحوث الخاصة بك بأفضل

طريقة.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

كيفية الوصول
 

Madou :المترو

الباص:

 (Clovis) 29
 (Steurs) 61

 (Saint-Josse) 63
 

االستقبال

 
من االثنين إىل الجمعة

من الساعة 8.45 صباًحا حتى 11.45 صباًحا

 
أو عبر مركز االتصال

0800 35 254
 

من االثنين إىل الجمعة

من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 12 ظهًرا.

من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 4:30 مساًء

االستعداد للعمل
نقطة االتصال ؟

القسم االجتماعي

المحرر المسؤول: Luc FRÉMAL (الرئيس)

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021
 

COCOM بدعم من

بعض األدوات للبحث النشيط عن عمل

CPAS DE SAINT-JOSSE



التزام ينّص عليه القانون

تستفيد من دخل االندماج االجتماعي (أو ما يعادله) ؛ هذا الحق

مصحوب بالتزامات قانونية.

الترتيبات القانونية

المادة 3-5 من قانون 26 مايو بشأن الحق في االندماج االجتماعي:

"لالستفادة من الحق في االندماج االجتماعي، يجب عىل الشخص
في الوقت نفسه ودون المساس بالشروط المحددة المنصوص

عليها في هذا القانون: (5) أن يكون مستعًدا للعمل، ما لم تمنعه   
أسباب صحية أو أسباب تتعلق باإلنصاف (...)".

يجب أن يستوفي الزوج أو الشريك نفس الشروط (المادة 2 مكرر،

الفقرة 2 من المرسوم الملكي الصادر في 11 يوليو 2002 - اللوائح
العامة الخاّصة بالحق في االندماج االجتماعي).

المادة 60 الفقرة 3 البند 2 من القانون األساسي للمراكز العامة

للمساعدة االجتماعية الصادر في 8 يوليو 1976 :"يمكن ربط

المساعدة المالية بقرار من المركز بالشروط المنصوص عليها في

المادة 5.3 (...) من قانون 26 مايو 2002 بشأن الحق في االندماج

االجتماعي ".

االستعداد للعمل هي فكرة يتم تقييمها بمرور الوقت كداللة عىل

مجموعة الخطوات المتخذة، بشكل متكرر وجاد، بهدف العثور عىل

وظيفة (محكمة لياج 6/12/2012).

يجب أن تكون عملية العثور عىل عمل شخصية، متنوعة، استباقية،

جادة، منتظمة، نشطة، ثابتة، وفعالة، وتمتّد عىل طول الفترة التي
يمكن خاللها لمقدم الطلب الحصول عىل مساعدة المركز العام

للمساعدة االجتماعية (محكمة بروكسل 13/07/2012).

معايير اإلعفاء

بعض األمثلة :

• عبر اإلجابة عىل عروض العمل كل أسبوع ؛

• عبر إرسال ترّشحات تلقائية كل أسبوع تتوافق مع ملفك
الشخصي ؛

• عبر البحث مع وضع أهداف محددة ؛

• عبر الموافقة عىل أن ترافقك منظمات المساعدة في البحث
عن عمل (ACTIRIS، البعثة المحلية، قسم االندماج االجتماعي

والمهني التابع للمركز العام للمساعدة االجتماعية، الفضاء العام

الرقمي، مدينة المهن، ...) ؛

• عبر استخدام خدمات وكاالت التوظيف المؤقتة. وراء كل
مهمة مؤقتة يمكن أن يكون هناك وظيفة دائمة.

نصيحة: البحث عن وظيفة ال تقوم به بمفردك ؛ احصل عىل

الدعم من األشخاص الذين يعرفون سوق العمل والذين

يمكنهم توجيهك في خطواتك.

للمزيد من المعلومات :

(ISP) قسم االندماج االجتماعي والمهني

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

الهاتف : 02/220.24.30

الدوام (فقط بالموعد)
االثنين - الخميس | 8.45 - 11.45

يمكن إعفائك من االستعداد للعمل تحت شروط معّينة :

• ألسباب صحية: يجب عليك تقديم شهادة طبية تفيد بعدم القدرة
عىل العمل و / أو لمتابعة دروس.

• ألسباب تتعلق باإلنصاف.

أمثلة:

• متابعة الدراسات بدوام كامل أو دورات اللغة المكثفة أو التدريب
المهني : يجب أن تقدم بانتظام شهادات حضور الدورات وجميع

النتائج األكاديمية ؛

• وجود أطفال صغار وعدم وجود إمكانيات لرعايتهم : يجب عليك
تقديم مستندات تثبت أن طفلك مسجل في قوائم االنتظار في

دور الحضانة وأنك تقوم بما هو ضروري إليجاد إمكانية لرعاية

طفلك (أطفالك).

كيف يمكن القيام ببحث نشيط عن عمل؟


