األسئلة الكثيرة الطرح
 .7كشخص ﻏير صالح للعمل أو ﻏير قابل على القيام
بعمل ،هل واجب الحضور إلى مقابلة التعرف يشملني
ايضاً؟
نعم .مقابلة للتعرف عليك تشملك.
إذا رأيت بأن غير مجبر/قادر /قابل على العمل ،بسبب
المرض أو بسبب مشكل أخرى ،هذا لن يعفيك من عدم
الحضور إلى مقابالت التعرف.
احضر معك إلى المقابلة اكثر ما تسطيع احضاره من
اثباتات و تقارير طبية من اخصائيين مثلGGZ/VNN :
و أوراق المواعيد مع MEE, ZIEN, MW :وما شابه
ذلك.
وبناء على هذه التقارير المقدمة ،يستطيع مدرب باستيل
إعطاء رأيه في حالتك ويقدر إمكانيتك بمدى قدرتك على
المساهمة في مشروع خطة العمل.
 . 8العواقب المترتبة على عدم الحضور؟
عواقب عدم حضورك إلى مقابلة التعرف ،هي أن المعونة
االجتماعية التي تتلقها سيتم االستقطاع منها .كمية االستقطاع
والكيفية ستعتمد على الجدية والسلوك.
وايضا ً ستأخذ ظروفك الشخصية ومدى مسؤوليتك في ذلك
في عين االعتبار.
 .9زوجتي او شريك/شريكة مجبرين على الحضور إلى
مقابلة التعرف؟
إذا وجهت لهم الدعوة ،للشريك/شريكة ،زوج أو زوجة،
فالجواب نعم.

عنوان الزيارة لباستيل في سنييك

Tingietersstraat 1, 8601 WJ Sneek
T 0515 48 48 60

عنوان الزيارة لباستيل في ياورا
De Merk 29, 8501 AN Joure
T 0515 48 48 60

عنوان الزيارة لباستيل في فرانِكه
De Roede 1, 8801 RC Franeker
T 0517 578 110
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للحصول على المنشور باللغة العربية أو
اإلنكليزية زر موقعنا على االنترنت
www.pastiel.nl

باستيل ترحب بكم

فريق باستيل يرحب بكم.
اعطى اسمك من قبل بلديتك للتسجيل لدى فريق باستيل للمشاركة في
مشروع إعادة التأهيل للعمل .حيث طلبت المشاركة بقانون المساهمة
بالعمل ،وبناء عليه ستمنح المساعدة االجتماعية (اوتكيرنغ).
بلدية غرب “فريزالند” وبالتعاون مع عدد من البلديات يحرصون كل
الحرص والتقدير لكل من يطلب المساهمة في قانون المشاركة بالعمل .نحن
(باستيل) هنا من اجلك وهدفنا هو مساعدتك للحصول على عمل بأسرع وقت
ممكن .من خالل خبراتنا في هذا المجال تجعلنا على ثقة بأننا :سنجد

ستؤمن باستيل أيضا مركز عمل .الهدف من هذا التدريب الجماعي هو
الحصول على عمل .المواضيع والجوانب العملية التي سيتطرق لها هي:
كيفية االتصال مع ارباب العمل؟ الطرق التي تعمل بها مكاتب العمل
( .)uitzendbureauما هي الدوافع التي يجب ان اضعها في رسالة طلب
العمل؟ التوجهات في هذا التدريب هي توجهات عملية بحته والغرض منها
الحصول على عمل مأجور.
مدرب العمل
المنطلق الذي تنطلق منه باستيل هو أن مدرب العمل الذي أجرى معك
مقابلة ،سيبقى معك ولن يتغير ويبقى مرافق لك خالل فترات التدريب.
وخالل فترات التدريب سيقابلك المدرب شخصيا لالضطالع على سير
وتطورات األمور المتعلقة بمخطط بحثك عن عمل .ممكن ان تكون هناك
استثناءات لتمديد فترة التدريب ،وبالتشاور معاً ،ممكن أن أسباب تمديد فترة
التدريب ضرورية إذا كان التمديد سيؤدي إلى الحصول على عمل مأجور.

األسئلة الكثيرة الطرح
 .1كيفية التنقل ووسائل النقل؟
اختيار أفضل وسيلة للنقل ترجع إلى وضعك الشخصي .ممكن
التنقل بالدراجة ،الحافلة ،القطار أو السيارة .على موقع ال
( )ANWBستجد شرح جيد للوصول والتنقل.
 .2تكاليف السفر
ستدفع لك تكلف السفر باستعمال أقصر الطرق للوصول ،الدفع
يدفع الحقا وليس سلفاً .أي عليك بدفع التكاليف مسبقا لمدة
أسبوعين.
 .3اين سأضع األطفال؟
إيجاد مكان الستقبال األطفال يقع على عاتقك الشخصي.
تكاليف الحضانة تدفعها بنفسك مقدما ،وبعد ذلك تستطيع أن
تسترجع المبلغ من مصلحة الضرائب .ننصحك مباشرة بأن
تقوم بالبحث عن حضانة لتستقبل األطفال في الحي الذي
تسكنه.
 .4لدي عمل (جزئي) او مقابلة للتوظيف في نفس الوقت
الذي يجب عمل مقابلة للتعرف عند باستيل.
في هذه الحالة ،يجب ان تقوم باطالع موظف باستيل على ذلك.
خلف هذا المنشور ستجد الرقم المخصص لهذا الموضوع .بعد
ذلك سيعمل لك موعد جديد.

خطة باستيل
مشروع خطة باستيل يبدأ بمقابلة مع مدرب العمل للتعرف عليك.
الغرض من المقابلة هو طرح أسئلة للتعرف عيلك عن كثب .األسئلة التي
ستطرح على سبيل المثال وليس الحصر :آخر خبراتك بالعمل؟ الحالة
االسرية في المنزل؟ ما هو نوع العمل الذي ترغب بالعودة إليه؟
وبدورنا سنطلعك على ما يمكن أن تقدمه باستيل لك وما هو المتوقع بان تقوم
به .بالتشاور معك سنتدارس كل اإلمكانيات والفرص المتوفرة.
هدف باستيل هوى الحصول على عمل مأجور واخراجك كليا أو جزئيا ً من
تلقي المساعدة االجتماعية.
التدريب
بشكل عام تبدأ الخطة بتدريبات أساسية “ هي المساعدة في كيفية الحصول
على عمل”.
خالل فترة التدريب سنقوم بمساعدتك على تحديث سيرتك الذاتية وبالبحث
عن عمل مناسب وفحص الختيار المهنة التي تتماشى معك.
مبدئيا أوقات وفترات التدريب هو نصف نهار ومرة واحدة في األسبوع ،مدة
التدريب هي خمسة أسابيع.

 .5متى سأحصل على المساعدة االجتماعية (اوتكيرنغ)؟
ستصلك دعوة خاصة لمقابلة البلدية متعلقة بهذا الموضوع.
إذا كان لديك سؤال حول ذلك ،عليك باالتصال مع بلديك.
 .6هل من الممكن حصولي على سلفة مقدما؟
المعلومات المتعلقة بحق التسليف مقدما ،عليك باالتصال مع
بلديتك.
تأمين مكان
الهدف الذي تعمل إليه باستيل هو توجيهك ووضعك في عمل نظامي مأجور.
عندما تحصل على مكان للعمل أو وظيفة مالئمة ،هذا المشروع للبحث عن
عمل سينتهي .وتنتهي بذلك مهمة باستيل.
محاسبنا والمدرب يعرفان جيدا حاجات الشركات وأي نوع من الموظفين أو
العمال الذين تبحث عنه هذه الشركات.
وعما هو متوفر لك من وظائف لدى هذه الشركات .في حصولك على عمل،
ستبقى تحت منظار باستيل لمدة ثالثة أشهر.
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