
في المركز العام للمساعدة االجتماعية في البلدية التي

تعيش فيها، لكن هناك استثناءات. لمزيد من المعلومات،

يرجى االتصال بالعامل االجتماعي.

إذا كنت طالًبا بدوام كامل عند تقديم طلبك األول، يبقى هذا
المركز العام للمساعدة االجتماعية ذو صالحية طوال مدة

دراستك المستمرة، حتى في حالة االنتقال للعيش في مكان

آخر.

بمجرد تقديم طلبك، يقدم لك المركز العام للمساعدة

االجتماعية وصال باالستالم. سيتم إجراء بحث اجتماعي

وسيتخذ المركز العام للمساعدة االجتماعية قراًرا في غضون

30 يوًما. سيتم إرسال هذا القرار إليك بالبريد في غضون 8
أيام. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك طلب أن تستمع

اللجنة الخاصة إليك.

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

إذا كنت ال توافق عىل القرار الذي اتخذه المركز العام

للمساعدة االجتماعية، يمكنك تقديم استئناف. يجب

تقديمه في غضون 3 أشهر عىل األكثر بعد استالم القرار.

يشرح الخطاب الذي يخبرك بقرار المركز العام للمساعدة

االجتماعية كيف وأين يتم تقديم االستئناف. االستئناف

مجاني في كل الحاالت.

نقطة االتصال ؟دخل االندماج االجتماعي

القسم االجتماعي

المحرر المسؤول: Luc FRÉMAL (الرئيس)

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021

COCOM بدعم من

كيف تقدم طلب دخل االندماج االجتماعي ؟

CPAS DE SAINT-JOSSE

ماذا تفعل عندما ال توافق عىل القرار ؟



دخل االندماج االجتماعي

إنه الحد األدنى من الدخل لألشخاص الذين ليس لديهم الموارد
الكافية للعيش بكرامة.

هناك ثالث فئات حسب تكوين أسرتك:

• تعيش بمفردك، تحصل عىل دخل شخص منعزل ؛

• إذا كنت تعيش مع شخص آخر، تحصل عىل دخل شخص يعيش
مع شخص آخر ؛

• أنت مسؤول عن طفل أو أطفال قاصرين، تحصل عىل دخل
شخص معيل لعائلة ؛

الشروط التي يجب استيفائها

أثناء البحث االجتماعي، سيطلب منك العامل االجتماعي إحضار
بعض المستندات والمعلومات التي ستسمح بالتحقق من

استيفائك لجميع الشروط.

=> (المادة 3 من قانون 26 مايو 2002)

الجنسية

أنت بلجيكي الجنسية أو مسجل كأجنبي في سجل السكان أو

مواطن أوروبي أو أحد أفراد عائلته مع تصريح إقامة ألكثر من ثالثة

أشهر أو عديم الجنسية أو الجئ.

للتحقق من استيفاء شرط الجنسية، يجب عليك تقديم تصريح

إقامة ساري المفعول إىل العامل االجتماعي.

اإلقامة

لديك إقامة فعلية في بلجيكا.

للتحقق من استيفاء شرط اإلقامة، يجب عليك تقديم شهادة

تكوين األسرة، شهادة اإلقامة وعقد اإليجار للعامل االجتماعي.

سيقوم العامل االجتماعي أيًضا بزيارة المنزل.

السّن

أنت بالغ أو معتبر بالغ.

للتحقق من استيفاء شرط السّن، سيّطلع العامل االجتماعي عىل

وثيقة هويتك. بالنسبة لألشخاص المعتبرين بالغين، سيطلب

العامل االجتماعي شهادة زواج أو شهادة ميالد األطفال أو شهادة

حمل.

الموارد

ليس لديك موارد كافية.

للتحقق من أنه ليس لديك الموارد الكافية، يجب عليك تقديم

العديد من المستندات إىل العامل االجتماعي: شهادة الضرائب،

إثبات دفع الفواتير / اإليجار، الدخل المساحي، شهادة الراتب،

قسيمة منحة البطالة، شهادة بدل التأمين الصحي، شهادة بدالت

التعويض واالندماج، قسيمة التقاعد، قسيمة المنح العائلية، إثبات

النفقة المستلمة أو المدفوعة.

االستعداد للعمل

تبحث بنشاط عن وظيفة أو تتلقى تدريًبا أو أنت طالب

بدوام كامل أو تم إعفائك ألسباب تتعلق باإلنصاف /

الصحة.

للتحقق من استيفاء شرط االستعداد للعمل، يجب أن تقدم

إىل العامل االجتماعي: شهادة التسجيل / الحضور إىل

المدرسة، إثبات التدريب / دورات اللغة، إثبات أنك مسجل

كباحث عن عمل، وإثبات البحث عن وظيفة.

ليس لديك حق في الفوائد االجتماعية األخرى

ال يتدخل المركز العام للمساعدة االجتماعية إال كآخر حّل، أي
أنه ال يمكنه أن يحّل محّل البدالت االجتماعية األخرى (عىل

سبيل المثال: بدل البطالة / بدل تعويضي، المعاش).

سيتحقق العامل االجتماعي من طلبك لحقوقك في البدالت

االجتماعية األخرى.

العناصر األخرى التي تأخذ بعين االعتبار

المدينون بالنفقة: هؤالء هم األشخاص الذين يجب عليهم

تلبية احتياجاتك (عىل سبيل المثال: الوالد (الوالدان)،

الطفل (األطفال)، (الزوج (السابق)) ؛

المشروع الفردي لالندماج االجتماعي (PIIS): يغطي هذا

العقد المكتوب المشروع الذي قمت بإعداده مع العامل
االجتماعي، باإلضافة إىل حقوقك / واجباتك والتزامات

المركز العام للمساعدة االجتماعية تجاهك.


