األسئلة العرشة األكرث شيوعاً حول مرشوع "باستيل"
 -6متﻰ يتسنﻰ يل الحصول عىل اإلعانة املالية؟

سوف تقوم دائرة البلدية يف املنطقة التي تسكن بها ،بإرسال دعوة خاصة لك
من أجل اللقاء والبحث يف املنافع املالية املستحقة .لالستفسار بشأن اإلعانة
املالية واملنافع األخرى ،ميكنك االتصال بفريق الدخل يف بلدية دي فريسكه
مارين.

 -7هل ميكنني الحصول عىل سلفة مالية؟

ميكنك الحصول عىل املعلومات الالزمة بشأن الحق يف الحصول عىل السلفة
املالية من بلدية دي فريسكه مارين.

 -8هل تنﻄبق عﲇ املقابلة التعريفية إذا كنت عاجزاً عن مﺎﻤرسة العمل،
أو لدي اﻻعتقاد بعدم القدرة عىل مﺎﻤرسة العمل؟

نعم ،املقابلة التعريفية تنطبق عليك أيضاً .ويتوجب عليك الحضور إىل املقابلة
التعريفية حتى لو اعتقدت بأنك غري ُملزم مبمرسة العمل ،أو أنك مريض،
أو تعاين من مشكالت أخرى .يف هذه الحالة ،يرجى تقديم أكرب قدر ممكن
من األدلة من الوثائق والتقارير الطبية من األطباء املتخصصني و/أو مؤسسة
 ،GGZ/VNNأو املواعيد االستشارية باملؤسسات مثل MEE، ZIENN، MW ،
إلﺦ .بناء عىل املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الوثائق ،يستطيع املوظف
املختص يف مؤسسة "باستيل" عمل التقييم الشامل ملدى حاجتك إىل املشاركة
يف املسار واملرحلة األولية.

 -9ما هي العواقب املﱰتبة عىل عدم الحﻀور إىل املقابلة التعريفية؟
أينم ترغب يف العمل؟
أينم ترغب يف العمل؟

مرحباً بكم يف
"باستيل" ببلدة يوره

عنوان الزيارة يف "باستيل يوره"

Yndustrywei 9, 8501 SN Joure
T 0513 41 14 21
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املوقع اإللكرتوين:

يف حالة عدم حضورك إىل املقابلة التعريفية رغمً عن كل ﳾء ،سيؤثر ذلك
عىل اإلعانة املالية التي ترصف لك .وقد يحصل استقطاع ملبلغ اإلعانة املالية.
ويعتمد كل ذلك عىل خطورة السلوك ،وطبيعة املخالفة والظروف األخرى
املحيطة بك.
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هل يتوجب عىل ﴍيك الحياة الحﻀور إىل املقابلة التعريفية؟
يتوجب حضور الرشيك يف حالة توجيه الدعوة له بالحضور فقﻂ.

قمت بتقديم طلب للشمول بقانون املشاركة ( )Participation Actوبالتايل
الحصول عىل اإلعانة املالية .قامت بلدية دي فريسكه مارين بتسجيلك يف
مؤسسة "باستيل" لغرض إعادة اإلدماج الخاصة بك .نود بهذه املناسبة أن
نرحب بك نيابة عن فريق العمل لدينا
نحن نعمل جنباً إىل جنب مع العديد من البلديات يف غرب فريزالند من
أجل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ألولئك الذين يقدّمون طلباتهم إلينا
بشأن الشمول بقانون املشاركة .نحن هنا من أجلك ،وهدفنا هو أن نؤمن
لك يف أقرب وقت فرصة للحصول مجددا ً عىل عمل .من خالل تجربتنا ميكنك
الحصول عىل العمل املناسب!

املسار التوجيهي
بعد املرحلة األولية يبدأ مسار التعلّم ،وقد يكون هذا املسار قصريا ً أو طويالً
بحسب مقدار التدريب أو التوجيه املطلوب تقدميه لك.

األسئلة العرشة األكرث شيوعاً حول مرشوع "باستيل"

املسار بعيد األجل
يستغرق هذا املسار فرتة تصل إىل  12شه ًرا كحد أقىص .تنال خاللها اإلرشاد أو
التدريب أو الدورات الدراسية املفيدة لك .وتتالءم الفقرات التي يتم اختيارها
ضمن هذا املسار مع االحتياجات الخاصة بك ،والنواحي التي تتطلب بعض
التطوير ،وأخريا ً الحالة العامة لك .ونقوم من خالل هذا املسار بالبحث عن
مؤسسة التدريب املهني املناسبة سواء بواسطة "باستيل" " /أميباتيك" أو أي
مؤسسة خارجية أخرى .وميكنك يف هذه املرحلة العمل عىل بناء الخربة املهنية
(تحت اإلرشاف) .وتقوم أيضً ا يف هذا الوقت بتقديم الطلبات عىل الوظائف،
الكل ،للحصول عىل عمل مدفوع األجر.
سواء بالدوام الجزيئ أو ّ

 -1ماذا يحصل تحديداً خالل املرحلة األولية؟

املسار قصري األجل
يستغرق هذا املسار فرتة تصل إىل  6أشهر كحد أقىص .ونقوم من خالل هذا
املسار بالبحث عن مؤسسة التدريب املهني املناسبة بواسطة "باستيل" /
"أميباتيك" أو أي مؤسسة خارجية أخرى من أجل اكتساب الخربة الذاتية يف
مجال عملك .وتقوم أيضً ا يف هذا الوقت بتقديم الطلبات عىل الوظائف ،سواء
الكل ،للحصول عىل عمل مدفوع األجر.
بالدوام الجزيئ أو ّ

 -2كيف ميكنني الوصول إىل مكان التدريب؟

األمر يعود لك يف تقدير الوسيلة املناسبة لالنتقال إىل مكان التدريب .حيث
ميكن أن يتم ذلك بواسطة الدراجة الهوائية أو الحافلة أو القطار أو السيارة.
وميكنك االطالع عىل سبل الوصول املناسبة إىل مقر التدريب من خالل املوقع
اإللكرتوين لالتحاد العام للدراجات الهولندية (.)ANWB

 -3هل ميكنني الحصول عىل التعويض املايل الخاص بنفقات النقل من
وإىل مقر التدريب؟

اإلجراءات املتبعة يف مؤسسة "باستيل"
تتمثل اإلجراءات املتبعة يف مؤسسة “باستيل” بخطوتني .وتقوم "باستيل" من
خالل ذلك بتهيئة األدوات الالزمة ليك تتمكن من الحصول عىل وظيفة منتظمة
بأجر مدفوع عىل املدى الطويل ويف أقرب وقت ممكن.
املرحلة األولية
خالل املرحلة األولية ،تقوم بالعمل لدى مؤسسة "باستيل" مدة ثالث أيام يف
األسبوع ولفرتة تبلغ الخمسة أسابيع .ومن خالل ذلك ،تتمكن املؤسسة من
وعم تستطيع القيام به من
الحصول عىل تص ّور كامل عنك وعن احتياجاتك ّ
أجلك .نحن نقوم بالتحري عن املهنة املناسبة لك وعن طلبات العمل املناسبة.
عىل هذا النحو ،تستطيع مؤسسة "باستيل" تقديم الخطة الشخصية املالمئة
تيس الطريق
لك .باإلضافة إىل ذلك ،تقوم املؤسسة بإعداد ورش العمل التي ّ
أمامك للحصول عىل العمل .بعد انتهاء املرحلة األولية ،يقوم املرشف املسؤول
عنك يف هذه املرحلة بتزويدك باملشورة الالزمة بشأن الفرص املتاحة أمامك يف
سوق العمل .ميكنك مناقشة هذا الرأي مع الشخص املرشف،كام ميكنك بعد
ذلك االتفاق معه بشأن الخطوات املقبلة الواجب اتخاذها.

خالل هذه املرحلة ،سوف تبارش العمل يف مؤسسة "باستيل" ملدة ثالثة أيام
يف األسبوع ،طوال فرتة خمسة أسابيع متتالية ،من الساعة  08:00صباحاً
وحتى الساعة  04:30مسا ًء .خالل املقابلة التعريفية التي تجمعك باملرشف
املسؤول ،ميكن تعديل أيام العمل مبا يالئم ظروفك الشخصية إذا لزم األمر.
يف معظم الحاالت ،ستقوم مبامرسة أنشطة إنتاجية معتدلة .وسوف يتم
تهيئة مستلزمات الشاي والقهوة يف مكان العمل ،وميكنك جلب وجبة الغداء
الخاصة بك .من املناسب ارتداء مالبس خفيفة ومريحة أثناء العمل .يتم
تقديم التدريب وما شابه خالل أيام العمل .اليومان املتبقيان من األسبوع
مخصصان للراحة ،وميكنك االستفادة منهام يف قضاء الشؤون املنزلية.
ّ
ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات خالل املقابلة التعريفية التي
تجمعك باملرشف املسؤول عن التدريب ،حيث ميكنك توجيه األسئلة
واالستفسارات التي لديك خالل هذه املقابلة.

سوف يتم احتساب تكلفة النقل وتعويضها عىل أساس أقرص املسافات املؤدية
إىل مكان التدريب .ويتم تسديد التعويض يف وقت الحق .يف البداية ينبغي
عليك تح ّمل نفقات النقل ملدة أسبوعني كحد أقىص.

 -4أين ميكنني ترك أطفايل؟
التوظيف
تسعى مؤسسة "باستيل" إىل إرشادك للحصول عىل عمل منتظم مدفوع األجر.
لذلك ،فإن وضعك يف الوظيفة املناسبة داخل الرشكة املناسبة هو أيضً ا جزء من
اإلجراءات النهائية التي تضطلع بها مؤسسة "باستيل" .إن مدراء الحسابات
العاملني لدينا يعرفون بالتحديد ما هي االحتياجات القامئة لدى الرشكات
واأليدي العاملة التي تسد هذه االحتياجات .بهذه الطريقة ،ستتوضح الصورة
لدينا بشأن فرص العمل املالمئة لك.

ينبغي أن تقوم بتأمني رعاية األطفال بنفسك .وميكنك مطالبة دائرة الرضائب
بالتعويض املايل املناسب فيام يتعلق بتكاليف رعاية األطفال .من املستحسن
أن تبحث اآلن عن األمكنة املناسبة لرعاية األطفال يف املنطقة القريبة من
مسكنك.

 -5لدي عمل (بدوام جزيئ) ،أو موعد للتقديم عىل وظيفة يتعارض مع
موعد املقابلة التعريفية املقررة مع املرشف املختص.

يف مثل هذه الحالة ،ميكنك االتصال مبؤسسة “باستيل” عىل الهاتف ،والطلب
 0513 41 14 21بإلغاء املوعد .وسوف تقوم املؤسسة بتحديد موعد آخر لك.

