
االستقبال

 
Rue Verbist 88

1210 Saint-Josse-ten-Noode
االثنين - الجمعة | 8.45 صباًحا - 11.45 صباًحا

 
القسم االجتماعي

 
االثنين - الخميس | 8.45 صباًحا - 11.45 صباًحا

 
طلبات جديدة

 
االثنين - الخميس | 8:45 صباًحا - 10 صباًحا

 
القسم االجتماعي العام

 
Rue Verbist 88

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

قسم الشباب (18 - 24 سنة)

 
Chaussée de Louvain 173

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

قسم كبار السن (فوق 60 سنة)

 
Rue de la Cible 5

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

قسم اإلدماج االجتماعي والمهني

 
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
 

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

الخدمة االجتماعية
نقطة االتصال ؟

القسم االجتماعي

المحرر المسؤول: Luc FRÉMAL (الرئيس)

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | 2021
 

COCOM بدعم من

CPAS DE SAINT-JOSSE



الحجّاب (القمصان الحمر)

يمكن للحجّاب أن يقوموا بتوجيهك إىل األقسام المناسبة وتزويدك

بالمعلومات العامة:

• التسجيالت الجديدة في الموقع من االثنين إىل الخميس من الساعة
8.45 صباًحا إىل 10 صباًحا، عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني

direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be ؛

• تسجيالت بديلة في حالة غياب العامل االجتماعي المسئول عن
ملّفك ؛

• تحديد موعد مع العامل االجتماعي.

مالحظة: احضر برفقة مترجم إذا كنت ال تتحدث الفرنسية أو

الهولندية.

العمال االجتماعيون

اعتماًدا عىل مشروعك ووضعك، ستحيلك اللجنة إىل

قسم اإلدماج االجتماعي والمهني:

• التسجيل اإللزامي لجلسة معلومات جماعية ؛

• مقابالت فردية (بالموعد). العاملون االجتماعيون لدينا مسؤولون عن:

• المقابالت الفردية (بالموعد) ؛

• التوجيه واإلرشاد ؛

• النظر في الطلبات ( أجل 30 يوًما) ؛

• البحث االجتماعي وزيارة المنزل ؛

• صياغة التقارير المقدمة إىل اللجنة التي تتخذ القرار.

في القسم االجتماعي العام، يتم وضع مشروع اجتماعي مهني بينك

وبين المركز العام للمساعدة االجتماعية (دورات اللغة، التدريب،

التوظيف) => خدمة اإلدماج االجتماعي والمهني. االلتزام بتقييم

المشروع الفردي لالندماج االجتماعي.

قسم الشباب (18 - 24 سنة):

• االلتزام بإعداد مشروع فردي (دراسة، تدريب، بحث عن وظيفة)
في شكل عقد بينك وبين المركز العام للمساعدة االجتماعية =>

خدمة اإلدماج االجتماعي والمهني ؛

• االلتزام بالمجيء كل 3 أشهر لتقييمك.

قسم كبار السن (60 سنة فأكثر): معلومات عن المعاشات،

ضمان الدخل للمسّنين والرعاية الصحية.

قسم اإلدماج االجتماعي والمهني 

المقابالت الفردية: تحليل الفاتورة، شهادة التعريفة

االجتماعية، إدارة الميزانية، االتصال بالدائنين، التسجيل

في مجموعة الدعم، الخ.

الوساطة في الديون - الطاقة

االستقبال

توفر خدمة االستقبال لدينا:

• الشهادات التي يتم إصدارها في غضون 15 يوًما من الطلب.

• البطاقات الطبية.

• متطلبات الفحوصات في المستشفى أو مركز الصحة العقلية
(مالحظة: قم بتقديم الطلب قبل أسبوع من موعدك) ؛

• قسائم لألدوية.

• طلبات شراء النظارات واألسنان االصطناعية.

• خطابات ضمان اإليجار.

• قسائم لشراء أثاث مستعمل.

قسم السكن

المقابالت الفردية: المشاكل المتعلقة بالسكن (اإليجار،

عقد اإليجار، المطابقة للمعايير، النزاعات)، المرافقة في
العثور عىل سكن جديد، التسجيل في ورش اإلسكان، الخ.

التقارب بين الثقافات

األنشطة الرياضية والثقافية (الفردية والجماعية)،

األنشطة خارج المدرسة لألطفال ودورات التدارك،

المعدات المدرسية والكمبيوتر، المواد 27، قسائم لشراء

كتب، الخ.


