
 

قة طوشركة العمل فيرك بيدرايف في من المساعدة االجتماعية

 نايميخن

(Werkbedrijf Rijk van Nijmegen) 

 في شركة العمل بلديةال لقد تم تسجيلك من قبل )فيرك بيدرايف( في منطقة نايميخن. شركة العملفي اهال بكم 

ليس فقط لالجئين حاملي )فيرك بيدرايف( ألنك تتلقى مساعدة اجتماعية. هذه المساعدة تعتبر مؤقتة وهي تقدم 

.أو عملهم ال يكفيهم كل الناس الذين بدون عمللاالقامات في هولندا وانما   

المدفوعة من قبل كل األفراد  الضرائب من في هولندانواعها أاالجتماعية باختالف مال المساعدات يعود مصدر 

  الخدمات االجتماعية.هذه بخدمات إجتماعية جيدة والجميع يشارك في  تشتهر دولة هولندا هولندا. في العاملين

في  قد يكون هذا األمر مختلفم بذلك بأسرع وقت ممكن. لهذا، إن أي شخص قادر على العمل يجب أن يقو 

الخ. ....و افغانستانأو العراق أو اريتريا أتعودت عليه في بلدك األم سوريا  عن ما هولندا  

أيضا على حقوقك وواجباتك  ، وهذا ينطبق من حيث المدة وساعات العمل عقود العمل التي تتلقاهاتختلف 

.للعمل في هولندا أخرى مختلفةف تواجه أيضا ثقافة . سوكموظف  

ن تدرس أفضل حيان قد يكون من األمساعدتك في إيجاد عمل، في بعض األشركة العمل)فيرك بيدرايف( تستطيع 

إذا كنت تعمل أو تدرس،  .وذلك يعتمد على وضعك الشخصي( ، )ديو المنحة الدراسية بناء عليها تتلقى الذيو 

جتماعية من البلدية.اال اتمساعدللنت لم تعد بحاجة فأ  

 

 ماذا تفعل شركة العمل فيرك بيدرايف Werkbedrijf؟

حيان األفي بعض  بتوجيه الناس إلى العمل أو التدريب بتكليف من البلدية. )فيرك بيدرايف( تقوم شركة العمل

ة الصحيح. أو مستوى اللغ بعد الخبرة العملية المناسبة من غير الممكن إيجاد عمل على الفور. ألنك ال تملك

ريب في شركة يمكنك متابعة التد ،في اللغة الهولندية 2 أإذا كان لديك مستوى  ،لزيادة فرصتك في العمل

".على سبيل المثال، "طلب عمل" أو"توجيه للعمل في هولندا ،العمل)فيرك بيدرايف(  

 

 



 

Werkbedrijf؟ ن تتوقع من شركة العمل أماذا يمكن   

(Intake) مقابلة شخصية 

ا التعليم الذي كنت وم ؟وماذا يمكنك أن تفعل ؟معرفة ما العمل الذي تريدهفي  )فيرك بيدرايف( شركة العملترغب 

استبيان رقمي في شركة العمل. لذلك، سوف تتلقى أوال دعوة لملئ ؟قد حصلت عليه  

  .)فيرك بيدرايف( بعد أسبوع، لديك مقابلة مع مستشار في شركة العمل

: ، وسيتم مناقشةاالستبيانلى ما كنت قد مألته في سوف تنظر ا قابلةفي تلك الم  

؟ خبرتك مجال وا هم-  

اتك؟ماهي كفائ-  

ه؟القيام ب يمكنكوما الذي  ماذا تريد-  

؟كيف يمكننا تقديم الدعم لك-  

هذه المعلومات . اي ان دي الـمشاركتها مع مالحظة : المعلومات التي تقدمها عن نفسك سوف لن يتم 

عمل مناسب لك.يجاد إل )فيرك بيدرايف( تساعد شركة العمل  

)فيرك بيدرايف( الدعم من شركة العمل  

(contactpersoon/consulent) لتواصل مسؤول اأ.   

 لتواصلمسؤول ا إذا كان لدينا فكرة واضحة عن ما تريد فعله وما يمكنك فعله، سوف تحصل على

  .ف يرشدك ويساعدك حتى تجد وظيفةالتواصل هذا سو مستشار(. شخص)

مستشارك عن فرص عمل مناسبة لك. في بعض األحيان تتلقى سيبحث ، إذا كنت تستطيع العمل

)فيرك بيدرايف(. وهنا تلتقي بباحثين عن عمل  دعوة الجتماعات المجموعة في شركة العمل أيضا

وتناقشون الشواغر معأ. آخرين  

إيجاد عمل بنفسكب.   

والتي قد يكون لديها  بالطبع يمكنك أيضا العثور على عمل. هناك العديد من وكاالت التوظيف في هولندا

التوظيف تبحث عن موظفين للشركات. يمكنك أيضا العثور على الوظائف الشاغرة عبر  ةوكال ك.عمل ل

أسماء وكاالت ب الخاص بك (المستشارمسؤول التواصل )لى قائمة من يمكنك الحصول ع ت.اإلنترن

.ةالوظائف الشاغرااللكترونية لمواقع  عناوينالالتوظيف و  



 

جاهزا للعمل بعد؟لست ج.   

 المناسبة أو مستوى اللغة الصحيح ألنك ال تملك الخبرة العملية ،بعدمدفوع األجر عمل إبجاد ال يمكنك 

 حتى اآلن؟

تبدأ المشاركة بفاعلية مع ، ف)فيرك بيدرايف( فاعل مع شركة العملفرد هناك فرصة لك لتكون كان ذا إ

للغة بشكل أفضل وتبني االجتماعية. بهذه الطريقة سوف تتعلم ابالمساعدة  فيرك بيدرايف مع االحتفاظ

. الهدف هو بالطبع، أن تحصل في نهاية المطاف على عمل.تواصل شبكة  

ويجب  للبحث عن العمل ان تظل متشجعأربما يستغرق العثور على عمل وقتا أطول مما ترغب. من المهم 

ندا وظيفة أحالمك، ولكن كل وظيفة هي بداية مهنة.. قد ال تكون وظيفتك األولى في هولاان تبقى متحفز  

 

 هل يمكنك االحتفاظ بمال المساعدة االجتماعية في حال كنت تعمل؟

. ويجب إبالغ البلدية بذلك. أنت اجتماعية لى مساعدةبعد االن عإذا كنت تعمل وتكسب المال، فإنك لن تحتاج 

سيتم تعديل المساعدة االجتماعية الخاصة بك. إذا كنت صادقا عن المال الذي تستحقه. بعدها  ملزم بأن تكون

ويمكنك التواصل  ،المساعدة االجتماعية الخاصة بكمن ما تحصل عليه من المساعدة، فستتوقف  تكسب أكثر

 لمعرفة الشروط الالزمة لذلك.

 

 ماذا يحدث في حال فقدت وظيفتك؟

المساعدة االجتماعية. مجدداسوف تتلقى مل بدون قرارك الشخصي، إذا أصبحت عاطال عن الع  

االجتماعية مجددا وستحصل  مساعدةال يمكنك التقدك بطلب للحصول علىلعمل بسبب انتهاء عقدك، إذا انتهى ا

.ضاأي عليها  

، فإنك لن تحصل على مساعدة اجتماعية لفترة من الوقت. لذلك، ننصحك من العمل بنفسكو إذا قدمت استقالتك 

أوال قبل إلغاء وظيفتك القديمة.بالعثور على وظيفة جديدة   

سوف تجد صعوبة في الحصول على المساعدة االجتماعية  ،خطئك الشخصيمن العمل بسبب  إذا كنت قد فصلت

السرقة.أو وقعة أو بسبب السلوك العدوانيبسبب أيام غياب عن العمل غير مت على سبيل المثال ،مجددا  

 



 

؟(كيرينج وتآ)مساعدة اجتماعية  حصولك على ماهي مسؤولياتك عند  

)فيرك بيدرايف(، يجب أن تأخذ في  إلى شركة العمل كخولدوتم تسجيل  اجتماعية نت تحصل على مساعدةإذا ك

:االعتبار عددا من األشياء  

.، يجب أن تأتيموعدأو البلدية إلى  )فيرك بيدرايف( إذا دعتك شركة العمل-  

. فعلمنا عن طريق البريد االلكتروني أو الهاتأا كنت ال تستطيع أن تأتي، رجاءا إذ-  

على ، والبلدية )فيرك بيدرايف( إذا تغير شيء في وضعك، يجب عليك أن تمرر المعلومة فورا إلى شركة العمل-

مع أحد ما.السكن  تتشاركسوف إذا كنت أو  كنت تود االنتقالسبيل المثال، إذا   

 

تحصل عليه في حال كنت  ي دخلأب جدية في حال لم تبلغ عن : هناك عواقيرجى المالحظة

.كيرينج( وتآخذ مساعدة اجتماعية )أت  

 

أخيرا نتمنى لكم حظا سعيدا في العثور على وظيفة ونأمل أن تبنو مستقبال 

 جيدا.

 

:ن تجدوها في الموقع االلكترونيأيمكن  عن شركة العمل )فيرك بيدرايف( كثرأمعلومات ل  

www.werkbedrijfrvn.nl 

 وهنا يمكنك ايجاد فرص عمل شاغرة.

 

 

http://www.werkbedrijfrvn.nl/

