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Bine ați venit ! 

  ! Welkom
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Witamy !
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حتى تكون عنصًرا فاعالً بشكل حقيقي

 لقد وصلت لتّوك إلى بلجيكا أو قدمت إليها منذ وقت قصير، ولكنك ترغب في إيجاد
 مكانك على جميع المستويات في المجتمع، كمواطن، أو والد، أو عامل، أو طالب،

أو عضو نشيط في عالم الجمعيات.

 حتى تصل إلى ذلك، عليك أن تتمكن من التواصل: إنها نقطة البداية لالنطالق.
من الضروري إًذا أن تعرف على األقل إحدى اللغات القومية لبلجيكا. 

 من المفيد كذلك - حتى تجد مكانك في المجتمع – أن تعرف قيم ذلك المجتمع، ومبادئه،
وقوانينه، ونمط سير الحياه فيه.

 وأخيًرا، حتى تتمتع باستقاللية تامة وتكون عنصًرا فاعالً بشكل حقيقي في بلجيكا،
فإنه من األساسي أن تجد عمالً. 

إنها لتحديات ضخمة أن نأتي من الخارج ونصل إلى بلد مجهول تماًما، ولكن هذا هو مفتاح 
اإلشراق والنجاح. 

 تهدف هذه المطوية إلى مساعدتك في إيجاد طريقك نحو هذا النجاح.  إن بلدية جيت وكذلك
العديد من المؤسسات والجمعيات هي هنا لمساعدتك على تحقيق ذلك.

نتمنى لك حياة رائعة ومفعمة بالنشاط في بلديتنا.

 بول ماري اومبان
)Paul-Marie Empain(
سكرتير البلدية 

 إيرفيه دويون
)Hervé Doyen(
نائب رئيس البلدية

 كلير فوديفيفير
 )Claire Vandevivere(
 مساعدة رئيس البلدية في تكافؤ
الفرص واالندماج
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المستقبلة، الدولة  أو  المدينة  أو  البلدية  على  لالنفتاح  أو  ما،  شيء  فهم  أو  الكتشاف  أو  مقابلة،   إلجراء 
كلها أمور أساسية. 

الثقافي، التنوع  منها  نذكر  بالمميزات،  يتعلق  فيما  العيوب.  بعض  لديه  أن  كما  رائعة  مميزات  بلدنا   يمتلك 
رفاهية العيش، األطباق الخاصة، روح الفكاهة المبنية على بعض االستنكار الذاتي... ومن بين العيوب، هناك 
مجتمعات  من  تتكون  مختلفة(  كيانات  من  )مشكلة  فيدرالية  دولة  بلجيكا  تعد  البالد.   وتشعب  المناخ  بالتأكيد 
اهتمامها  المجتمعات  وتولى  وتنظيمها،  باألرض  يتعلق  ما  كل  مسؤولية  األقاليم  من  إقليم  كل  يحمل  وأقاليم. 

باألفراد: لغة، ثقافة، تعليم. يتحدث الناس في بلجيكا 3 لغات رسمية: الفرنسية، والهولندية، واأللمانية.

تغطي الدولة البلجيكية مساحة تقدر بـ 30.528 كم مربع ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تقريًبا.

الديمقراطية. إنها  الشعب:  قبل  لدينا ملك ويقودنا ممثلون منتخبون من  الدستورية.  الملكية  بلجيكا نظام  تعتمد 

من بلجيكا…

تعد بلجيكا بلًدا ديمقراطًيا يسكنه
أناس مقبلون على الحياة!

Brugge

Gent
Antwerpen

Hasselt

Bruxelles
Leuven

Wavre

Mons
Charleroi

Namur

Liège
Eupen

Arlon

 اإلقليم
الفامندي

 اإلقليم
الوالوني

الجالية الفلمنكية
الجالية الفرنسية
الجالية األلمانية

 إقليم
 بروكسل
العاصمة

3 مناطق

3 جاليات
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للوهلة األولى، قد يبدو لك البلجيكي غير اجتماعي قليالً، فليس من عادته أن يدخل في حوار مع أشخاص ال يعرفهم 
أو أن يلقي التحية على الناس في الشارع. ولكنك إن تجاوزت هذه المرحلة، فستالحظ أنه في الحقيقة شخص مقبل 

على الحياة يمد لك يده ليقول لك صباح الخير ويقبلك عندما يعرفك بشكل أفضل.

يتقاسم البلجيكيون بعض الحقوق والواجبات والقيم.

ومن بين تلك الحقوق المعترف بها: حق التظاهر، وحق الملكية الخاصة، وحق السكن المالئم، ...

كما أن على البلجيكيين احترام بعض الواجبات كتسجيل أبنائهم في المدرسة، واحترام النظافة في الساحات العامة، 
والذهاب للتصويت، ...

والتضامن والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  مثل  البلجيكيين،  عيون  في  غالية  تعد  التي  القيم  بعض   وهناك 
بين المواطنين، وحرية األفكار والمعتقدات.

تعد بلجيكا بلًدا ديمقراطًيا يسكنه
أناس مقبلون على الحياة!
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تعد جيت بلدية للتالقي واالنفتاح تحمل قيم التعاون والسالم، 
وتسودها روح القرية األّخاذة 

… إلى جيت

تعد جيت واحدة من 19 بلدية يضمها إقليم بروكسيل العاصمة الذي يتحدث اللغتين الفرنسية والهولندية.  

تقع بلدية جيت على بعد 5 كيلو مترات من وسط مدينة بروكسيل، وهي قرية قديمة ألحقت بالمدينة. جيت بلدية 
خضراء، مولعة بالبيئة وبالطبيعة، بفضل ما تضمه من 117 حديقة وغابة على 504 هكتارات تشكل مساحتها.  

تسودها أجواء ممتعة ولطيفة. يعيش سكانها البالغ عددهم 50000 نسمة في سالم وفي تناغم نسبي.

وألنها بلدية عائلية بامتياز، نجد فيها جذوًرا لفن العيش الطيب. وفضالً عن حدائقها العامة األربع، تضم بلدية جيت 
ساحات للعب و"مزرعة لألطفال". 

يكتظ حي Miroir بالمتاجر ويستقبل كل يوم أحد أكبر أسواق العاصمة. 

تعيش الجمعيات هناك أجواء مفعمة بالنشاط وتتمتع ببنى تحية ثقافية ورياضية تلبي متطلباتها. 
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لمزيد من المعلومات حول المواطنة:

Centre d’Entraide de Jette  ■
Rue Henri Werrie, 11 à 1090 Jette

02 428 85 38 5  02 428 90 56 3
alphacej@gmail.com

Vie féminine – Espace femmes de Jette  ■
Place Cardinal Mercier, 29 à 1090 Jette

 02 420 64 78 5  02 420 64 78 / 02 513 69 00 3
ef-jette@viefeminine.be

كل عصر من العصور يجد في جيت مكاًنا يطور فيه اهتماماته الرئيسية ويشبع فيه احتياجاته الخاصة.

بيننا! الجديدة  تماًما بحياتكم  إلى جيت ونتمنى أن تستمتعوا  بقدومكم  نرحب 
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على كل شخص يقطن في بلجيكا أن يمتلك مستند تحديد هوية خاًصا به.  يشهد هذا المستند بهوية الشخص الحامل 
له وجنسيته. وحتى يسير اإلنسان بشكل رسمي، فإنه يجب أن يحتوي هذا المستند على صورتك وإمضائك.

عند بلوغ الطفل 12 عاًما، فإنه يتسلم تلقائًيا بطاقة هوية من قبل خدمة السكان في بلدية محل إقامته الرئيسي.

وابتداًء من سن 15 عاًما، ستكون مجبًرا على حمل بطاقة الهوية الخاصة بك معك دوًما.

بماذا علّي أن أبدأ؟

www.jette.be
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ما يجب أن أفعله في األسبوع األول
■ الذهاب إلدارة البلدية إلخطارهم بوصولي

■ أقوم بإحضار خريطة إقليم بروكسيل العاصمة وأستعلم عن وسائل المواصالت المتاحة
■ أسجل نفسي في تعاونية

■ أسجل أطفالي في المدرسة

ما يجب علّي فعله أثناء الشهور األولى
■ إيجاد سكن دائم

■ معرفة كيفية التنقل
■ فتح حساب بنكي

■ تعلم إحدى اللغتين القوميتين المتحدث بهما في بروكسيل
■ البحث عن عمل

■ إيجاد طبيب لألسرة
■ أقوم بتطعيم أبنائي

>
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كيف أسجل نفسي في البلدية؟

تعمل اإلدارة في خدمتك وتصحبك في إنهاء الخطوات اإلدارية.

إذا كنت ال تتقن إحدى اللغات المتحدث بها في بلجيكا، يمكن للبلدية – تحت طلبك – أن تقدم لك خدمات الترجمة 
الفورية عبر الهاتف )يترجم لك المترجم الفوري مباشرة عبر الهاتف ما يقوله لك المتحدث على الطرف اآلخر(.

 Maison CoMMunalE

■ Chaussée de Wemmel, 100 à 1090 Jette )خدمات عامة(
 ■  Rue Léon Théodor, 51 à 1090 Jette )عمل، مسكن،...(

 3 للجمهور: 11 12 423 02
02 425 24 61 5 

 infojette@jette.irisnet.be

مفتوح كل األيام من 8.30 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا ما عدا الخميس من 1 ظهًرا إلى 7 مساًء. 
أثناء شهري يوليو وأغسطس: 

المكاتب مفتوحة كل أيام األسبوع من 8.30 صباًحا وحتى 2.00 ظهًرا.
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أذهب إلى خدمة السكان لـ
■ بطاقة الهوية

■ الحصول على مستند إقامة للمسجلين في سجل السكان
■ جواز السفر

■ رخصة القيادة
■ تغيير العنوان

■ استخراج نسخة من صحيفة الحالة الجنائية
■ الحصول على شهادة إقامة

■ الحصول على بيان بأفراد األسرة
■ الحصول على ورقة بموافقة ولي األمر

■ االنتخابات
■ التعايش القانوني

■ تسجيل زواج تم إشهاره في الخارج

أذهب إلى خدمة الحالة المدنية لـ
■ الحصول على شهادة ميالد

■ الحصول على إقرار بنوة
■ الزواج والطالق

■ الحصول على شهادة وفاة 
■ الحصول على شهادة بامتالك الجنسية البلجيكية

■ تسجيل وتحرير عقود الحالة المدنية

أذهب إلى خدمة األجانب لـ
■ الحصول على طلب إقامة 

■ الحصول على أوراق اإلقامة )إذا كانت الشروط مستوفاة(
■ تغيير العنوان في سجل األجانب

■  تغيير الحالة المدنية، االسم،... بعد استخراج الشهادة من مكتب الحالة 
المدنية في المنطقة محل المناسبة

■ الحصول على شهادة أو نسخة من سجل األجانب
■ أي استفسار متعلق بإقامة األجانب في بلجيكا

أذهب إلى خدمة الشؤون االجتماعية لـ
■ طلب نفقة تقاعد أو معيشة 

■ طلب إقرار إعاقة
■ طلب إعانات للمعاقين

■ الحصول على إثبات بتطعيم األطفال البالغ عمرهم 18 شهًرا
■ طلب تخفيض على الماء 

>
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كيف أبحث عن مساعدة اجتماعية

أذهب إلى مركز CPas لـ
■ الحصول على إعانة دخل االندماج 

■ الحصول على األشكال المتنوعة للمساعدات االجتماعية 
■ االستعالمات واالستشارات والحصول على المساعدة عند القيام بخطوات إدارية أو قانونية

■ تلقي إرشاد نفسي-اجتماعي
■ التدخل المالي المناسب للمشكالت خاصة 

■ مساعدة طبية )تقديم العالج في المجال الطبي والصيدلي(

يعد Centre Public d’Action Sociale (CPAS) مركز خدمة عامة لمجمل سكان بلدية جيت.  تمكن مهمة 
العاملين االجتماعيين الذين يستقبلونك هناك في البحث معك عن حل للمشكالت االجتماعية التي يمكن أن تواجهها.

>
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CPas خدمات أخرى لمركز
■ دار رعاية مسنين، دار راحة وعالج 

■ خدمة الوجبات المنزلية
■ خدمة المساعدة األسرية

■ الخدمة المجانية لالستشارات القانونية )كل ثالثاء من 6 إلى 8 مساًء(
■  خدمة إعادة اإلدخال االجتماعي المهني )تختص بشكل أساسي باألشخاص الذين يتلقون 

مساعدات ويتمتعون بدخل االندماج باستثناء إعانات البطالة(
■ جدول الوظائف )لألشخاص الذين يبحثون عن عمل أو معلومة(

■ الخدمة االجتماعية متعددة األغراض
■ خدمة الوساطة في الديون 

■ المطعم االجتماعي

CPas DE JEttE

Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 47 à 1090 Jette ■
02 422 46 11 3

cpasocmw.jette@publilink.be

>



كيف أستعلم عن حالة تقدم ملفي؟

14

)Office des Étrangers( مكتب األجانب
هل قمت بعمل طلب إقامة )إجراءات أوراق اإلقامة والتجمع األسري(؟ يعد مكتب األجانب مكلًفا بإدارة تعدادات 

المغتربين بدًءا من دخولهم إلى األراضي البلجيكية وإقامتهم، وعيشهم، وكذلك إجراءات إبعادهم.

World Trade Center (tour 2)

Chaussée d’Anvers, 59B à 1000 Bruxelles ■
02 274 66 91 5  02 793 80 00 3

helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be - www.dofi.fgov.be
 مواعيد العمل: من 9 صباًحا إلى 12 ظهًرا / 1 ظهًرا إلى 4.30 مساًء

)حتى 4.00 مساًء في يوليو وأغسطس( 

FEDASIL
تعطي FEDASIL – الوكالة الفيدرالية الستقبال طلبات اللجوء – مساعدة مادية لطالبي اللجوء وتنظم بشكل 
مباشر أو مع شركائها مكان استقبال ومصاحبة عالي الجودة. كما تهتم FEDASIL كذلك بمالحظة وإرشاد 

القاصرين األجانب غير المرافقين، سواء أكانوا من طالبي اللجوء أم ال.

Rue des Chartreux, 21 à 1000 Bruxelles ■
02 213 44 22 5  02 213 44 11 3

info@fedasil.be

>
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Ministère des Affaires étrangères  
(Direction Générale des Affaires Consulaires)

تعد وزارة شؤون األجانب هي الجهة المختصة بالتعامل القانوني مع المستندات األجنبية 
المطلوب االعتراف بها في بلجيكا )شهادات تخرج، شهادات ميالد، شهادات طبية،...( 

 Rue des Petits Carmes, 15 à 1000 Bruxelles ■
02 501 32 00 3

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction 
de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle, 

Cellule Permis de travail
يمكن لبعض الرعايا األجانب أن يعملوا في بلجيكا إذا استطاعوا تقديم تصريح عمل سليم. 
 Ministère هناك بعض العاملين األجانب معفون من تصريح العمل. يمكنك االتصال بـ
de la Région de Bruxelles-Capitale لتقديم طلب تصريح عمل و/أو معرفة 

التقدم المتعلق بطلب تصريح العمل الخاص بك.

.C.C.N. Gare du Nord, Rue du Progrès, 80 à 1035 Bruxelles ■
تقديم طلبات تصريح العمل: 

من 8.45 صباًحا وحتى 12.45 ظهًرا
3 99 13 204 02 )من 9 صباًحا وحتى 12 ظهًرا(

travail.eco@mrbc.irisnet.be - www.bruxelles.irisnet.be

ADDE asbl
تعد Association pour le Droit des Etrangers (ADDE) جمعية غير 

ربحية تهدف إلى االرتقاء بحقوق األجانب عبر احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز 
اإلنسان.   وحقوق 

أهدافها متعددة. 
< مجالس قانونية 

< استشارات قانونية مجانية 
< مركز توثيق قانوني

< مشاركة في المنتديات ومجموعات التفكير

Rue du Boulet, 22 à 1000 Bruxelles ■
02/227 42 44 5  02 227 42 42 3

mariella.simioni@adde.be

CIRE asbl
 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers تهتم الجمعية غير الربحية

(CIRE) باستقبال طالبي اللجوء، وتنظم محاضرات في الفرنسية، كما أنها تمتلك خدمة 
المساعدة على معادلة الشهادات، وهي تساعدك على إيجاد سكن، وتصحبك إن رغبت في 

العودة إلى بلدك األصلي، ...

Rue du Vivier, 80/82 à 1050 Bruxelles ■
02 629 77 33 5  02 629 77 10 3

cire@cire.be
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كيف أتعلم لغات البلد؟

الهولندية، والفرنسية، واأللمانية.  لغات رسمية:  بلجيكا ثالث  يوجد في 
والفرنسية. الهولندية  تحدًثا هي  اللغات  أكثر 

بروكسيل هي عاصمة بلجيكا وأوروبا. إنها منطقة متعددة الثقافات: يتحدث الناس فيها كل اللغات. وعلى الصعيد 
اإلداري، فهي إقليم مزدوج اللغة: في المؤسسات العامة، يجب على كل شخص أن يكون لديه القدرة على التحدث 

بالفرنسية والهولندية. 

دروس محو األمية 

)Centre d’entraide de Jette( مركز التعاون في جيت
تعطى دروس محو األمية في النهار بمعدل من 4 إلى 8 ساعات  في األسبوع. هذه الدروس مخصصة لألفراد 

البالغين الذين يسكنون بلدية جيت أو إحدى البلديات المجاورة. السعر: 25 يورو / العام

Rue Henri Werrie, 11 à 1090 Jette ■
02 428 85 38  5   )Mme Lotigier( 02 428 90 56 3

alphacej@gmail.com

 Cours Communaux de Promotion sociale Jean-Louis Thys
دروس محو أمية يتم تنظيمها في الليل.

السعر: 50 يورو تقريًبا لكل 200 درس. بدًءا من سن 15 عاًما.

Rue Esseghem, 101 à 1090 Jette ■
 02 421 19 16 5  02 421 19 15 – 02 421 19 17 3

www.prosocbru.be - promsoc.jlthys@jette.irisnet.be

>
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تعلم الفرنسية 

*Centre d’entraide de Jette (CEJ)
يتم إعطاء دروس لغة فرنسية )مستويات متعددة( في النهار بمعدل من 4 إلى 8 ساعات  

في األسبوع.
البلديات  إحدى  أو  جيت  بلدية  يسكنون  الذين  البالغين  لألفراد  مخصصة  الدروس  هذه 

المجاورة. السعر: 25 يورو / العام

*Cours Communaux de Promotion sociale Jean-Louis Thys
ثمة مطويات متوفرة في البلدية تشمل المعلومات الالزمة.

يتم إعطاء دروس لغة فرنسية في فترتي النهار والليل.
التسجيل في أغسطس وسبتمبر.

السعر: من 60 إلى 100 يورو في العام تقريًبا

Vie féminine – Espace femmes de Jette
البالغات للنساء  بالفرنسية  الفرنسية وموائد محادثة  اللغة  في  دروًسا  النسائية  الساحة   تنظم 

)مع أو بدون أوراق إقامة(. يتم إعطاء الدروس من سبتمبر إلى يونيو.
التسجيل في سبتمبر )من 20 إلى 40 يورو في العام، وحسب معدل التردد على الساحة(.

يتم تنظيم موائد المحادثة طوال العام.
التسجيل في سبتمبر )من 10 إلى 20 يورو في العام، وحسب معدل التردد على الساحة(.

Place Cardinal Mercier, 29 à 1090 Jette ■
02 420 64 78 5  02 420 64 78 - 02 513 69 00 3

ef-jette@viefeminine.be

)*( انظر العنوان صفحة 14

 L'Abordage
تنظم L'Abordage موائد محادثة بالفرنسية. 

تقام موائد المحادثة هذه في فترة النهار وتخصص للبالغين الذين اكتسبوا من قبل القواعد 
األساسية في الفرنسية بحيث يتمكنون من إجراء محادثة صغيرة. السعر مجاني.

Rue Jules Lahaye, 169 à 1090 Jette ■
02/425 87 86 – 02 426 52 67 3

labordage169@hotmail.com

تعلم الهولندية

La maison du Néerlandais – Huis van het Nederlands
لك  يسمح  تعرف مستواك؟  أن  تحب  في جيت؟ هل  الهولندية  في  تبحث عن دروس  هل 
La Maison du Néerlandais بتعلم اإلسبانية، والفرنسية، واإلنجليزية، والروسية، 

والتركية، واألرمينية، والبولونية، والعربية.

 Gemeenschapscentrum Essegem, Rue Léopold Ier, 329 ■ 
à 1090 Jette

 3 60 66 501 02 )الخميس من 9.00 صباًحا إلى 12.00 ظهًرا
و من 1.00 ظهًرا إلى 7 مساًء(

>
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كيف أتعلم لغات البلد؟

*Cours Communaux de Promotion sociale Jean-Louis Thys

CVO Meise-Jette

 02 269 55 46 3 - Avenue du Laerbeek, 121 à 1090 Jette ■

CVO Brussel

  02 528 09 11 3 - Rue Léopold Ier n° 329 à 1090 Jette ■

CVO Strombeek- Grimbergen

02 267 35 15 3 - Rue Léopold Ier n° 329 à 1090 Jette ■

VZW Babelutte
المحادثة  موائد  تقام  بالهولندية.  محادثة  موائد   Babelutte الربحية  غير  الجمعية  تنظم 
القواعد األساسية قبل  اكتسبوا من  الذين  للبالغين  النهار والليل وتخصص  فترتي   هذه في 

في الهولندية بحيث يتمكنون من إجراء محادثة صغيرة. 

02 501 66 90 3 - Rue Léopold Ier, 329 à 1090 Jette ■
مجانية ومخصصة للبالغين

Bibliothèque néerlandophone
هل ابنك مسجل في مدرسة تتحدث الهولندية في جيت ولكن لديه صعوبات ألنك تتحدث لغة 
أخرى في المنزل؟ تنظم مكتبة اللغة الهولندية دروًسا في الهولندية للصغار في السنة الثانية 
أسبوعًيا.  بمعدل ساعة ونصف  تقريًبا( ورش  األطفال )3-6 سنوات  والثالثة في رياض 

السعر مجاني.

02 427 76 07 3 - Place Cardinal Mercier, 6 à 1090 Jette ■
jette@bibliotheek.be - www.jette.bibliotheek.be/Kleuteratelier

)*( انظر العنوان صفحة 14
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كيف أجد سكًنا؟

إيجاد  يمكنك  أنه  كما  للبيع.  أو  لإليجار  المعروضة  المنازل  على  موضوعة  وسوداء  برتقالية  لوحات  هناك 
العديد من المنظمات التي يمكن أن تساعدك في بحثك عن سكن.

واجهتك  إذا  اإلنترنت.  بتصفح  أو  الخاصة  العقارية  الشركات  لمنازل من خالل  إيجاد عروض  أيًضا  يمكنك 
اجتماعية.  عقارية  وكالة  تديرها  ومساكن  اجتماعية،  ومساكن  بلدية،  مساكن  جيت  في  يوجد  فإنه  صعوبات، 

انتظار.  لقائمة  للمساكن تسير وفًقا  الثالثة  هذه األنواع 

المساكن البلدية
األسري ووضعك  عام  بشكل  دخلك  على  البلدية،  المساكن  أحد  على  للحصول  طلبك  استالم  إمكانية   تعتمد 

)تكوين األسرة(. يحوي السجل قوائم المرشحين حسب الترتيب الزمني لتقديمهم الطلبات. 

Maison communale : service habitat ■
Rue Léon Théodor, 51 à 1090 Jette

ejanssens@jette.irisnet.be - 02 423 13 90 3

المساكن االجتماعية 
يمكن لشركة Foyer Jettois أن تساعدك في إيجاد سكن اجتماعي يالئم احتياجاتك في جيت. تعتمد إمكانية 

استالم طلبك للحصول على سكن اجتماعي، على دخلك بشكل عام ووضعك األسري )تكوين األسرة(.  

Rue Jules Lahaye, 282 à 1090 Jette ■
 3 35 38 478 02 )اإلثنين من 8.30 صباًحا حتى 12.00 ظهًرا، الثالثاء من 1.30 ظهًرا

وحتى 5 مساًء(
استقبال في المكان كل صباح

>
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كيف أجد سكًنا؟

L’Agence Immobilière Sociale (A.I.S)
تقوم وكالة A.I.S بإدارة مساكن ذات ملكية خاصة من خالل عرضها لإليجار 

معتدلة. بأسعار 

Résidence Esseghem, 2 ■
Rue Jules Lahaye n°288 à 1090 Jette

02 421 70 92 5  02 421 70 90 3
ais-jette@skynet.be

للعلم

عقد اإليجار

ومالك  المستأجر  بين  إيجار  عقد  إمضاء  خالل  من  والمنازل  المساكن  كل  تأجير  يتم 
إذا! المسكن. عليك أن تستعلم 

ضمان إيجاري

هناك ضمان إيجاري يطلب عادة؛ وهو عبارة عن مبلغ يعادل شهرين أو ثالثة شهور 
الخاص  اإليجار  عقد  نهاية  في  المبلغ  هذا  استرداد  سيتم  كضمان.  دفعه  يتم  إيجار 
قمت  الذي  المسكن  في  تلف  أي  حصول  في  بالتسبب  قمت  قد  تكون  أال  شريطة  بك 
للمكان قبل وصولك وعند  باستئجاره. من المهم جًدا أن تقوم بعمل تقرير حالة مفصل 

خروجك.

التمييز في السكن

اآلخر من  أسوأ  بشكل  شخص  مع  التعامل  يتم  عندما  السكن  في  التمييز  عن   نتحدث 
في موقف مشابه.

يمكنك طلب معلومات أو تقديم شكوى لدى:

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ■
الرقم المجاني: 3 800 12 0800 )من 9.00 صباًحا إلى 5 مساًء(

www.diversite.be

>
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كيف أجد عمالً؟

ليس من السهل أن يجد اإلنسان عمالً عندما يأتي من الخارج، ولكن مع امتالكة شهادة تعليمية، فهناك إمكانية 
لالعتراف به. عليه كذلك أن يعرف اللغة، ويتمكن من التصرف عند التحدث بها وإتقانها. عليه كذلك أن يتمكن 

من إقناع صاحب العمل بكفاءاته ومؤهالته.

قد تحتاج لتوجيه أو إلعادة توجيه مهني، أو حتى تلقي دورة تأهيلية. ثمة أشخاص ومؤسسات هنا لمساعدتك.

La Maison de l’Emploi de Jette
 Emploi et وخدمة   ،Actiris بموقع  جيت  بلدية  قسم   ،ALE خدمة  التوظيف،  خدمة  واحد  هيكل  في  يضم 
Insertion socioprofessionnelle التي يقدمها CPAS. سوف تساعدك كل هذه الخدمات في خطواتك 

في البحث عن عمل، وتلقي الدورات التأهيلية، ...

Rue Léon Théodor, 51 à 1090 Jette ■
3 97 57 08 0470 )مستشارة التوظيف(

*Vie féminine – Espace femmes de Jette
الجمعية جلسات تمهيدية للحصول على فرص عمل. تنظم هذه 

ويمكنها أن تسدي لك النصح في حال كونك امرأة ترغب في التوفيق بين مشروع حياتها األسري ومشروع حياتها 
المهني. كما تعمل الجمعية على تقييم كفاءاتك أو حتى معرفة أين أنت من الكفاءات المطلوبة اليجاد عمل.

)*( انظر العنوان صفحة 15
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Jette ouvre

un logement d’urgence

Envie de vous évader et de rêver
d’autres lieux, d’autres horizons, de
rencontres inattendues… ? Alors,
ne ratez pas Terra Incognita, thème
retenu cette année pour la fête du
Développement durable. 

Pour la troisième édition de la
fête du Développement durable, la
cellule en charge de la mise en œuv-
re de l’Agenda 21 local, associée aux
centres culturels francophone et
néerlandophone, a choisi de vous
emmener en terre inconnue: Terra
Incognita. Cet événement, organisé
à l’initiative de l’échevine du
Développement durable Christine
Gallez, sera un voyage durable vers
une destination proche ou lointaine,
une expédition imaginaire à travers
la musique, le théâtre et la cuisine.
Le programme est alléchant ; il per-
met d’offrir à tout le monde un
après-midi et une soirée d’évasion
complets. 
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كيف أجد عمالً؟

العمل في  التمييز 

نتحدث عن التمييز في العمل عندما يتم التعامل مع شخص بشكل أسوأ من اآلخر في موقف مشابه.

يمكنك طلب معلومات أو تقديم شكوى لدى:

 Centre pour l’égalité des chances ■
الرقم المجاني: 3 800 12 0800 )من 9.00 صباًحا إلى 5 مساًء(

www.diversite.be

إيجاد فرصة عمل في بلدية جيت

اختيار  عليه  يتوقف  الذي  العنصر  هي  البشرية  المؤهالت  تعد  الفرص.  تكافؤ  تعزيز  على  جيت  بلدية  تعمل 
األشخاص، أًيا كان نوعهم، أو توجهم الجنسي، أو عمرهم، أو أصلهم، أو مستوى إعاقتهم.

،www.jette.be ال تتردد في االطالع بشكل منتظم على عروض العمل الخاصة بنا على موقعنا 
.Actiris وكذلك على موقع ،» Jette-Info « وفي جريدتنا

>
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كيف أربي أبنائي وألحقهم بالمدارس؟

أقل من 3 سنوات 

إذا كان لديك أطفال أقل من 3 سنوات، فهناك حضانات يمكنها استقبالهم. 

أماكن االستقبال هذه مدفوعة األجر. في الحضانات الخاصة بالبلدية، يتم حساب المبلغ الذي يجب دفعه حسب دخلك. 
أما الحضانات الخاصة، فهي تطلب سعًرا تعاقدًيا، أي محدًدا مسبًقا.

استشارات  تقديم  يتم   ،(ONE) المكتب  هذا  في   .(ONE) بالرضع  تتعلق  استشارات  تقدم  أيًضا جهة  هناك 
الطفل  كون  من  للتأكد  المكتب  لهذا  الذهاب  يمكن  وقائية.  بطريقة  األطفال  متابعة  وتتم  واجتماعية  طبية 

المعلومات: من  لمزيد  الالزمة.  التطعيمات  إلعطائه  وكذلك  جيد،  بشكل  وينمو  جيدة،  بصحة  بتمتع 

Service communal Petite Enfance et Famille
Chaussée de Wemmel, 100 à 1090 Jette ■

ameert@jette.irisnet.be - 02 422 31 35 3

 إن كنت في موقف طارئ، أو كنت في حاجة إلى الخضوع لعالج طبي كبير، أو كنت تتابع دروس محو أمية
أو دورة تأهيلة، فإن حضانة الطوارئ هنا لتستقبل طفلك )بالفرنسية( في الوقت المطلوب. إنها أيًضا فرصة لطفلك 

حتى يتصل بأطفال آخرين أو أشخاص يتحدثون الفرنسية.

L’Arbre de Vie
Rue Vandenschrieck, 73 à 1090 Jette ■

02 428 21 24 3
أيام اإلثنين الثالثاء والخميس من 9.00 صباًحا وحتى 5.00 مساًء، واألربعاء والجمعة من 9.00 صباًحا 

وحتى 2.00 ظهًرا.

>
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كيف أربي أبنائي وألحقهم بالمدارس؟

أكبر من 3 سنوات

بدًءا من سن عامين ونصف، يمكن لطفلك دخول دار حضانة. عليك أن تعلم أن طلبات 
التسجيل تتم قبل 6 شهور من سنة دخول الحضانة.

التعليم اإللزامي

سنة.    18 وحتى  سنوات   6 من سن  ابتداًء  اإللزامي  للتعليم  القاصر  طفلك  يخضع  انتبه! 
التعليم مجاني باستثناء المصاريف المدرسية. لمزيد من المعلومات: 

Service communal de l’Enseignement francophone
Chaussée de Wemmel, 100 à 1090 Jette ■

02 423 13 52 - 02 423 13 50 3
amelis@jette.irisnet.be

Service communal de l’Enseignement néerlandophone
Chaussée de Wemmel, 100 à 1090 Jette ■

 02 423 13 69-02 423 13 70 3
onderwijs@jette.irisnet.be

 Nederlandstalige" و/أو "Guide de l’enseignement" مطويات
 deeltijds kunstonderwijs in ،basisonderwijs ،kinderopvang

Onderwijsaanbod in Brussel .Brussel 2010-2011" متوفرة في مراكز 
الخدمات التعليمية.

ستجد في هذه المطويات كل المعلومات المتعلقة بالتعليم في المجمتع الفرنسي والفالماني 
في بلجيكا.

أحتاج لدعم خاص للتأهيل المدرسي لطفلي

مدارس الواجبات المنزلية المنظمة في المدارس 
Jacques Brel هناك مدرسة للمساعدة في حل الواجبات المنزلية في مدرسة 

و/أو في مدرسة Clarté. هاتان المدرستان متاحتان لألطفال الذين يرتادون مدرسة 
ابتدائية في جيت. السعر: 20 يورو لكل ثالثة شهور دراسية.

■ المعلومات واالتصال: 3 50 13 423 02

École Clarté
Avenue F. Lecharlier, 80 à 1090 Jette ■

ecole.clarte@skynet.be - 02 425 37 39 5  02 425 30 12 3

École Jacques Brel
Rue Esseghem, 101 à 1090 Jette ■

ecole_jacquesbrel@yahoo.fr - 02 421 19 10 3

 *Le Centre d’Entraide de Jette
ينظم هذا المركز مدرسة للمساعدة على حل الواجبات المنزلية، كما يقدم دعًما مدرسًيا، 
إلى 8.00 مساًء  يوم من4.00 عصًرا  وألعاًبا، ورحالت قصيرة. كل  ابتكارية،  وورًشا 

واألربعاء من 2.00 ظهًرا إلى 6.00 مساًء. للطالب من 6 إلى 18 سنة.

)*( انظر العنوان صفحة 14
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Intervalle Jette، مشروع خدمة الوقاية
تقدم هذه الجهة حلوالً مالئمة وخاصة لكل شخص يواجه صعوبات تتعلق بارتياد المدارس. يمكن لوحدة 

االرتباط المدرسي Intervalle أن تقدم لك أنواًعا عديدة من المساعدة.

< مرافقة الشباب وأسرهم في أوضاع االنفالت المدرسي )الغياب، الفشل، فقدان الرغبة، ...( 
< تقديم الدعم في اإلجراءات: البحث عن مدرسة، تقديم طلب لجوء، ...

< الوساطة في حاالت صعوبات التواصل بين المدرسة واألسرة 

Bd de Smet de Naeyer, 196 à 1090 Jette ■
intervalle.jette@skynet.be - 02 420 77 50 3

 *L’Abordage
التربية، في  دعًما  لك  تقدم  أن  يمكنها  كما  والبالغين.  األطفال  وتصحب  مدرسًيا  دعًما  الجهة  هذه   تقدم 

الوساطة. وخدمة 

)*( انظر العنوان صفحة 16
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كيف أربي أبنائي وألحقهم بالمدارس؟ 

أحتاج إلى دروس تقوية في اللغة الهولندية

 طبًقا لواقع وعدد الطالب الذين يواجهون صعوبات في الهولندية، تقوم
Sint-Pieterscollege de Jette بتنظيم دروس تقوية )مؤقتة( في العام األول من 

المرحلة الثانوية لطالبها من الوافدين الجدد.  

Sint-Pieterscollege ■
Rue Léon Théodor, 167 à 1090 Jette

02 425 47 50 5  02 426 85 15 3

علّي طالب معادلة الشهادة إن كنت قد درست في الخارج

مستقل، بشكل  اإلقامة  العمل،  حتى  أو  الجامعة  في  الدراسة  دراستك،  إنهاء   تريد 
تلقي تأهيل مهني؟

 Communauté française de Belgique
Direction générale de l’enseignement obligatoire ■

Service des équivalences
Rue A. Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles

02 690 86 31 3
equi.oblig@cfwb.be - www.equivalences.cfwb.be/accueil.asp

من خالل موقع اإلنترنت www.equivalences.cfwb.be، يمكنك متابعة سير 
ملفك لحظة بلحظة. يمكنك أن تقوم بنفسك وكذلك مؤسستك التعليمية، بالتأكد من كون 

ملفك قد تم استالمه بشكل جيد وما إذا كان قرار المعادلة قد صدر بالفعل.

■ يمكنك كذلك االتصال مباشرة بأحد العاملين: 
02 690 84 98 5  02 690 85 57 - 02 690 86 35 3

equi.ecole@cfwb.be

 Communauté flamande de Belgique
 NARIC - Vlaanderen ■

Hendrik Consciencegebouw
Toren C2

Avenue Roi Albert II, 15 à 1210 Bruxelles
02 553 89 58 3

naric@vlaanderen.be.be
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric

>



27

كيف أتعالج؟

يجب التسجيل في إحدى الجهات المختصة لسداد تكاليف الرعاية الطبية وبعض األدوية

< قم بالتسجيل في جمعية تعاونية صحية، يوجد الكثير منها. عليك أن تختار.

Mutualité Saint-Michel (chrétienne)
Chaussée de Jette, 681 à 1090 Jette ■

02 425 16 82 3

Euromut (Libre)
02 423 57 57 3 - Rue Léon Théodor, 89 à 1090 Jette ■

Partenamut (Libre)
02 426 24 51 - Avenue Firmin Lecharlier, 143 à 1090 Jette ■

Mutualité socialiste du Brabant
02 427 96 06 3 - Rue Léon Theodor, 250 à 1090 Jette ■

Mutualité neutre
02 743 16 42 3 - Place Philippe Werrie, 21 à 1090 Jette ■

 .Caisse d’Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) أو سجل نفسك في الخدمة اإلقليمية لـ >
تماًما كالجمعيات التعاونية غير الربحية، تقدم هذه المؤسسة العامة كل خدمات التأمين، والعالج، والتعويضات 

اإللزامية. 

>
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كيف أتعالج؟

لتلقي عالج طبي من الدرجة األولى، يمكنني الذهاب إلى األطباء

العموميين أو األخصائيين.  

 سوف تجد قائمة باألطباء في دليل الهاتف أو على اإلنترنت:
/www.ordomedic.be/fr/page-d-accueil

المراكز الطبية 

تتميز هذه المراكز بقربها منك ولديها العديد من األخصائيين. يوجد الكثير من هذه المراكز 
في جيت.

Maison médicale Esseghem
Rue Esseghem, 24 à 1090 Jette ■

02 420 36 90 5  02 424 25 40 3

Maison médicale Antenne Tournesol
Rue Henri Werrie, 69 à 1090 Jette ■

02 420 48 69 5  02 420 48 67 3

Centre Médical de Jette
Bd. de Smet de Naeyer, 290A à 1090 Jette ■

02 428 71 45 3

)*( انظر العنوان صفحة 7

المستشفيات 

UZ Brussel
Campus Jette - Avenue du Laerbeek, 101 à 1090 Jette ■

02 477 41 11 3

CHU Brugmann
Place Van Gehuchten, 4 à 1020 Bruxelles ■

02 477 21 11 3

االستشارات الطبية، والقانونية، واالجتماعية، والمساعدات النفسية، 
والوساطات العائلية 

Planning Familial de Jette
Rue Vandenschrieck, 77 à 1090 Jette ■
02 420 08 65 5  02 426 06 27 3

info@planningjette.be

*Vie féminine
تنظم هذه الجمعية استشارات قانونية )حق األسرة، حق األجانب( مرتين شهرًيا، تحت 

الطلب. مجاًنا.

خدمة الصحة العقلية 

Nouveau centre Primavera
Rue Stanislas Legrelle, 48 à 1090 Jette ■

02 420 38 16 5  02 428 90 43 - 02 428 90 04 3

>
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أرغب في االندماج بالهولندية 

(Bon) - BRussEls ontHaalBuREau خدمات جمعية بون

 يقدم مكتب بروسيل أونتالبيورو للوافدين الجدد واألشخاص ذوي األصول األجنبية برنامجا لالندماج
بالمجتمع الهولندي.

ويرتكز هذا البرنامج على أربعة أسس:  
<  دروس التوجيه االجتماعي باللغة التي يتواصل بها المتدرب، كالفرنسية، واإلنجليزية، والعربية، والروسية، 

والفارسية، واألسبانية، والفوالنية، والباشتو، والتركية، والتبتية، والبولندية. 
< دروس مكثفة في أساسيات اللغة الهولندية، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتعليم الكبار.  

< توفير المساعدة في عملية البحث عن العمل، أو التدريب المهني، أو الدراسات أو األنشطة االجتماعية. 
< توفير المساعدة الشخصية طوال مدة البرنامج.  

Bon - Brussels Onthaalbureau (bureau le plus proche)
Rue de l’Avenir, 35 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ■

02 507 13 99 5  02 501 66 80 3
info@bon.be - www.bon.be

>
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أرقام مفيدة وطارئة

الشرطة
112 – 101 3

3 06 68 412 02 )قسم الشرطة في جيت(

 اإلسعاف 
)SAMU – خدمة المساعدات الطبية الطارئة(

100 3

 Croix-Rouge
)مساعدة وتدخل في حاالت الطوارئ والكوارث(

02 425 43 10 3

 Child Focus
)مركز أوروبي لألطفال المفقودين والمستغلين جنسًيا(

110 3

حاالت العنف الزوجي
0800 300 30 3

 Tele-Accueil / Tele-Onthaal
)شخص يتم التحدث إليه دون ذكر االسم(

106 - 107 3

 Savmma
)خدمة تقدمها مدينة جيت لدعم الضحايا، وإلجراء 

الوساطات، وللتدابير البديلة(
02 423 14 50 3

Centre pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme

0800 12 800 3

La Poste
02 201 23 45 3

 Restojet 
)مطعم اجتماعي مفتوح للجميع(

02 424 17 53 3

 L’Ange gardien 
)مطعم اجتماعي مفتوح للجميع(

02 479 27 52 3

>
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يمكنك كذلك أن تجد لدى اإلدارة الخاصة بنا الكثير من المعلومات )مطويات، ونشرات،...( 
حول ما يوجد وما يحدث في جيت. جميع الخدمات والشخصيات التي رشحتها في خدمتك لتقديم 

النصح والمساعدة لك!

هل الحظت خطأ ما؟
هل لديك مقترحات لتطوير هذه المطوية؟

اتركها لدى موظف تكافؤ الفرص الخاص بنا:
lberger@jette.irisnet.be - 02 422 31 26 3

Tout sur
la petite enfance

et

la famille à Jette

Brochure d’inform
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Collège des Bourgmestre et Echevins تم عمل هذه المطوية من قبل 
 ببلدية جيت، بمبادرة من Claire Vandevivere، ضابطة الحالة المدنية،

 ومساعدة رئيس البلدية في االندماج وتكافؤ الفرص، وإحصاء السكان،
والبيئة والنظافة، واألسرة والطفولة.

هذه المطوية متوفرة بالفرنسية، والهولندية، واإلنجليزية، والبولونية، والرومانية، والعربية المغاربية.

دار نشر Hervé Doyen – طبعت هذه المطوية على ورق معاد التدوير – مايو 2012

COMMUNE DE JETTE


