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 منشور حول معرفة المجتمع الهولندي
 

 معلومات خاصة باألشخاص ذوي رخصة إقامة
 

ربما لديكم أسئلة كثيرة حول إجراء السكن . لقد حصلتم على رخصة إقامة و قريبا سوف ترحلون إلى مسكن في بلدية ما
 .و تريدون معرفة ما الذي ينتظركم في الشهور األولى في البلدية

 

 KNM: Kennis van de)معرفة المجتمع الهولندي  -معلومات مختصرة حول تدريب  يعطيكم هذا المنشور
Nederlandse Maatschappij ) الذي تقّدُمه المنظمة المركزية إليواء الالجئين(COA .) يعتبر هذا التدريب جزءا من

 .برنامج التحضير لالندماج الذي تقدمه المنظمة المركزية إليواء الالجئين

معرفة المجتمع  -مواضيع مهمة التي يتم التطرق إليها أثناء تدريب  6تجدون طيه معلومات حول  إلى جانب ذلك

 :الهولندي

 المسؤولية الفردية؛ 
 ترتيب أمور عملية من أجل الرحيل إلى البلدية؛ 
 السكن في هولندا؛ 
 العمل والدخل؛ 
 االندماج اإلجباري؛ 
 الرعاية الصحية في هولندا. 

 
 الشروع مسبقا في التحضير لالندماج خالل اإليواء في المنظمة المركزية إليواء الالجئين مهما؟ما هو السبب في كون 

 
لذلك يعتبر التحضير لالندماج في المجتمع الهولندي أمرا مفيدا  لقضاء الوقت، . ربما لديكم وقت كثير في مركز الالجئين

إذا قمتم بذلك مسبقا في المنظمة المركزية إليواء الالجئين، . الشيء الذي ال يكلفكم شيئا و الذي تستفيدون منه فيما بعد
تكون لديكم حينئذ أيضا دراية مسبقة . حينئذ تكونون تتحدثون الهولندية مسبقا بعض الشيء عندما ترحلون إلى البلدية

يئين بشكل جيد تعرفون ما هي الخطوات التي ينبغي عليكم اتخاذها و تكونون مه. بمؤسسات مختلفة التي تتعاملون معها
 .لقضاء عدد من الشهور األولى من إقامتكم في البلدية

 
 ما الذي تقوم به المنظمة المركزية إليواء الالجئين من أجلكم؟

 
تريد المنظمة المركزية إليواء الالجئين مساعدتكم على إيجاد الطريق بواسطة تعليمكم كيفية وجوب ترتيب أغلب األمور 

مثال حول الرعاية الصحية، . المتوفرون على رخصة إقامة إلى معلومات عملية حول هولنداغالبا ما يحتاج . المهمة
: أيضا حول الواجب الذي يكون على كل قادم جديد إلى هولندا القيام به. العمل، الدخل، السكن وأشكال التواصل في هولندا

 .االندماج
منظمة المركزية إليواء الالجئين يكون لديكم فيما بعد الذي تنظمه ال( KNM)معرفة المجتمع الهولندي  -بفضل تدريب 

 .معرفة عملية كافية ويمكنكم تحضير إقامتكم في البلدية
 

 المسؤولية الفردية
 

مفاهيم مثل المسؤولية الفردية و . هذه وجهة نظر مهمة في المجتمع الهولندي. يقوم الهولندي بترتيب أموره الخاصة به

الذي تنظمه ( KNM)معرفة المجتمع الهولندي  -خالل تدريب. همان بالنسبة للهولنديينالمبادرة الشخصية يكونان م

 .المنظمة المركزية إليواء الالجئين يشكل هذان المفهومين حينئذ أيضا الجوهر
 

 أمور عملية للرحيل إلى البلدية
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بمجرد توفر . لذي تقيمون به اآلنتبحث المنظمة المركزية إليواء الالجئين عن سكن مناسب في منطقة مركز الالجئين ا
بعد توقيع عقد الكراء، يكون ما يزال لديكم مدة . مسكن مناسب لكم، تقومون بتوقيع عقد الكراء لدى تعاونية سكنية

 .أسبوعين من الوقت لترتيب رحيلكم
 . تقريباعدم ترتيب هذه األمور يجعل من رحيلكم مستحيال. ينبغي عليكم ترتيب بعض األمور قبل توفُّر مسكن

 

 
 

 (رخصة اإلقامة)بطاقة الهوية 
سنة على بطاقة هوية ذات  41هل تتوفرون على رخصة إقامة ذات صالحية؟ ينبغي أن يتوفر كل فرد يبلغ سنه ابتداء من 

إذا لم تتمكنوا من إظهارها، تكونون مهددين بمخاطرة أنه عليكم . يمكن للشرطة أن تطلب منكم إظهار هويتكم. صالحية
أيضا يمكنكم الحصول على غرامة إذا لم تتمكنوا من إظهار أي . يتم التحقُّق من هويتكم هناك. اب إلى مركزالشرطةالذه

 .بطاقة هوية
 

إذا ذهبتم للعمل في مكان ما، تكونون ملزمين بإظهار بطاقة هوية ذات . ينبغي على أرباب العمل التحقُّق من هوية ُعّمالهم
واجب إثبات الهوية يكون ساريا على . على رعاية طبية، يكون عليكم إثبات هويتكم أيضا قبل أن تحصلوا. صالحية

لذلك احرصوا أنتم وأطفالكم القاصرون على أن تتوّفروا . سنة 41الجميع، أيضا بالنسبة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 

المنظمة المركزية  -ا من موظفيتحصلون على التعليمات حول هذ. في أسرع وقت ممكن على رخصة إقامة ذات صالحية
 .إليواء الالجئين في مركز الالجئين

 
 التسجيل في اإلدارة األساسية للبلدية و رقم خدمة المواطن

هل سبق لكم أن ُسّجلتم في البلدية التي تقيمون بها؟ كمقيمين في هولندا ينبغي أن تكونوا مسجلين في البيانات الشخصية 

رقم خدمة المواطن (. BSN)إلى جانب ذلك ينبغي أن تتوفروا على  رقم خدمة المواطن (. BRP)لإلدارة األساسية للبلدية 

أنتم بحاجة إلى هذا الرقم لكي تتمّكنوا من . هو رقم شخصي وحيد خاص بكل شخص ُمسّجل في اإلدارة األساسية للبلدية
دى مؤسسات الدولة مثال تعويضات األطفال و لكن أنتم بحاجته أيضا للقيام بكل الطلبات التي سوف تقومون بها ل. العمل

 .لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم قراءة منشور التسجيل باإلدارة األساسية للبلدية. عالوة الكراء
 

 الحساب البنكي
ك الذي يمكنكم شخصيا اختيار البن. يتوفر كل فرد في هولندا على حساب بنكي وعلى بطاقة بنكية خاصة به مع رقم سري

إذا كنتم ال تتوفرون على حساب بنكي ال يمكنكم الحصول على المال مثال الراتب، . تريدون فتح حساب بنكي به
لفتح حساب بنكي ينبغي عليكم إظهار رخصة إقامة ذات صالحية . التعويض، تعويضات األطفال أو عالوات مالية أخرى

م ال تتوفرون على حساب بنكي، قوموا حينئذ بسرعة بعقد موعد مع إذا كنتم ما زلت. و توفُّركم على رقم خدمة المواطن
 .البنك؛ وإال ال يمكنكم الحصول على أي دخل من البلدية وبدون دخل ال يمكنكم شراء أكل أو دفع تكاليف الكراء

 
 (مالحظات/أسئلة)

........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 
 السكن في هولندا

تكون مساكن الكراء االجتماعية أرخص . يتم اكتراء مساكن الكراء االجتماعية في هولندا عن طريق التعاونيات السكنية
. غالبا ما تكون هذه المساكن ملكا للتعاونيات السكنية. من مساكن الكراء المخصصة لألشخاص ذوي دخل منخفض

كمكتري ينبغي عليكم أداء تكاليف . ابتداء من تلك اللحظة تعتبرون مكتريا. ية السكنيةتقومون بتوقيع عقد الكراء مع التعاون
 .الكراء وتكونون مسؤولين عن اإلصالحات الصغيرة، تنظيف مسكنكم و االعتناء بالحديقة

 ، صباغة األبواب و األسقف، تغطية أرضية(ورق الجدران)تحرصون شخصيا على صباغة الجدران وتغطيتها بالورق 
 .تحرص الجمعية السكنية على اإلصالحات الكبيرة. المنزل، الستارات و األثاث
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إلى جانب تكاليف الكراء و إصالحات المسكن، تؤدون تكاليف خدمات الطاقة . يتطلب السكن في هولندا كثيرا من المال
يها، حينئذ ينبغي عليكم التعامل بشكل إذا كنتم ال تريدون إنفاق كثير من المال عل. المتمثلة في الماء، الكهرباء و الغاز

تحصلون على مزيد من النصائح حول هذا من موظف المنظمة المركزية إليواء الالجئين . ُمقتصد مع خدمات الطاقة هذه 
 .معرفة المجتمع الهولندي -خالل تدريب 

 
حسب القانون الهولندي . بعضهولندا هو بلد كثيف السكان، أناس من ثقافات مختلفة يقطنون بشكل مكثف مع بعضهم ال

ينبغي على كل شخص أخذ اآلخر بعين . يكون كل األشخاص متساوين، الشيء الذي ال يعني أن كل الناس متشابهين
 .االعتبار عن طريق عدم إزعاجه

 
 (مالحظات/أسئلة)

........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 
 العمل والدخل

 
هذا ينطبق سواء . ينبغي على كل شخص في هولندا التمكن من توفير تكاليف معيشته الخاصة عن طريق ممارسة عمل ما

 .إذا لم يتم النجاح في ذلك، حينئذ تساعدكم الدولة على البحث عن عمل. على الرجال أو النساء
 

بواسطة تعويض (. WWB)العمل والمساعدة االجتماعية  طالما لم تجدوا عمال، تحصلون على تعويض على أساس قانون

يتم أداء تعويض المساعدة االجتماعية من طرف كل . المساعدة االجتماعية يمكنكم تخطي هذه الفترة حتى تجدوا عمال
 أنتم ُملزمون بالبحث عن كل أنواع. األقساطالضريبة و  بمعنى آخر يؤدي هؤالء . األشخاص الذين يعملون في هولندا

يمكن لبلديتكم مساعدتكم على . أيضا بالبحث عن وظائف التي ال تتوافق بصفة مباشرة مع تكوينكم و تجربتكم. عمل عادي
، حينئذ يمكن للبلدية تخفيض تعويضكم أو إذا الحظت البلدية أنكم ال تبذلون كل ما في وسعكم للحصول على عمل. ذلك

 .حتى إيقافه
 

 العالوات
هذه . دخل قليل أكثر من الالزم ألداء التكاليف الثابتة، حينئذ يكون لكم الحق في عدد من العالواتإذا كنتم تتوفرون على 

أنتم مسؤولون شخصيا عن طلب هذه . العالوات هي إعانات مالية على تكاليف الرعاية، الكراء و حضانة األطفال

تجدون على هذا الموقع اإللكتروني أيضا كل المعلومات . www.toeslagen.nlاإلعانات المالية، عبر موقع اإلنترنت 

 .حول هذه اإلعانة المالية
إذا كنتم تقيمون في هولندا أو تعملون بها . عن طريق تعويض األطفال تساهم الدولة في التكاليف التي تتعلق بتربية الطفل

تتوصلون بتعويضات . نئذ ربما تحصلون على تعويضات األطفالسنة، حي 41وكان لديكم أطفال تقل أعمارهم عن 

بمجرد توفركم على رقم خدمة المواطن، تقومون شخصيا بطلب (. SVB)األطفال من خالل بنك التأمين اإلجتماعي 

ل أطفالكم تقوم المنظمة المركزية إليواء الالجئين بإيقاف أداء المساهمة المالية من أج. تعويضات األطفال من أجل أطفالكم
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم قراءة . لمدة ثالث أشهر بعدما يكون له الحق في تعويضات األطفال

 .صفحة تعويضات األطفال
 

هل لديكم أطفال قاصرون و تحصلون على تعويضات األطفال؟ حينئذ يكون لكم في كثير من الحاالت الحق في الميزانية 

 41الميزانية المرتبطة بالفرد هي إعانة مالية من الدولة  للمشاركة في تكاليف معيشة األطفال حتى سن . المرتبطة بالفرد

 .يتم تحديد نسبة الميزانية المرتبطة بالفرد حسب دخل األسرة، عدد األطفال و سنهم. سنة
 

وتوقيع، الذي يعطيكم مدخال  هذا رمز إلكتروني(. DiGid-code)ديخيدي  -لتقديم طلب العالوات، أنتم بحاجة إلى رمز

 . ديخيدي -أنتم مسؤولون شخصيا عن تقديم طلب رمز. على موقع اإلنترنت التابع لمؤسسات الدولة
 
 (مالحظات/أسئلة)

http://www.toeslagen.nl/
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 االندماج اإلجباري
 

ق أو ال. يعدُّ تعلُّمكم للغة الهولندية أمرا ضروريا إذا كنتم تتحّدثون اللغة و تفهمونها، . تحدث إلى الطبيبمثال من أجل التسوُّ
إذا كنتم تقرأون الهولندية، يمكنكم فهم الرسائل . يمكنكم التواصل مع جيرانكم أو المدّرسين و اآلباء في مدرسة أطفالكم

 .التي تتوصلون بها من المؤسسات
 

م في اللغة الهولندية ومعرفة المجتمع ال إذا اختار . هولندي أمر ضروري للسماح باإلقامة في هولنداترى الحكومة أن التحكُّ
ترى الحكومة أن هذا ينطبق كذلك . األجانب المجيئ إلى هولندا،  من الممكن مطالبتهم بالمشاركة بشكل نشيط في المجتمع

اص الذين لقد تم تضمين ذلك أيضا في قانون، بحيث أن كل األشخ. على األشخاص الذين يحصلون على لجوء في هولندا
 .يقيمون في هولندا يجب أن يستوفوا شرط االندماج اإلجباري

 
االندماج اإلجباري يعني على أنه ينبغي عليكم خالل ثالث سنوات بعد الحصول على رخصة اإلقامة النجاح في امتحان 

وأيضاً بإمكانكم الكتابة  افيةكخالل االمتحان ينبغي عليكم إظهار أنكم تتحدثون، تقرأون وتفهمون الهولندية بصفة . االندماج
 .تتوفرون على معرفة كافية بالمجتمع الهولنديو بالهولندية

إذا كنتم ال تتوفرون على مال كاف من أجل  دورة االندماج الدراسية . ينبغي عليكم شخصيا ترتيب و أداء تكاليف اندماجكم
قراءة ذلك على موقع االنترنت كيف يتم هذا بالضبط، يمكنكم . و االمتحان، حينئذ يمكنكم اقتراضه

www.inburgeren.nl . 

 
 (مالحظات/أسئلة)

........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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 الرعاية الصحية
 

 .يتم تنظيم الرعاية الصحية في هولندا من خالل قانون التأمين الصحي
 

 يةالتأمين األساسي والمخاطرة الفرد
التأمين األساسي هو تأمين متساو لدى كل . كل واحد يقيم أو يعمل في هولندا يكون ُملزما قانونيا بتوفره على تأمين أساسي

 .تحدد الحكومة مضمون التأمين األساسي. األفراد و يغّطي تكاليف مثال طبيب األسرة، المستشفى أو الصيدلية
يعني هذا أنكم . ي، يكون مبلغ المخاطرة الفردية ساريا على كل البالغينمن أجل الحصول على تعويض من التأمين األساس

. تؤدون بأنفسكم جزءا من تكاليف المرض، ال تقوم شركة التأمين الخاصة بكم بتعويض الرعاية حتى استكمال هذا المبلغ
األسرة، مساعدة أخصائية زياراتكم لطبيب . مبلغ المخاطرة الفردية هذا ليس ساريا على كل شيء في التأمين األساسي

 .التوليد و ُمساِعدة ما بعد الوالدة  تكون خارج تغطية المخاطرة الفردية
 

 التأمين التكميلي
إذا كنتم تحتاجون إلى عالجات، مثال لدى طبيب األسنان أو . يعّوض التأمين األساسي كثيرا من التكاليف، لكن ليس كلّها

بالطبع يكون األمر بالشكل التالي حيث أنه يمكن أن يرتفع قسط . مين تكميليلدى معالج طبيعي، حينئذ يمكنكم طلب تأ
 .يكون تأمين رعاية تكميلي غير إجباري. التأمين، الذي ينبغي عليكم أداؤه في الشهر ارتفاعا مهما

 
 الرعاية الصحية على مستوى الدرجة األولى و الدرجة الثانية

 
يمكن الحصول على هذه . ستفادة  بدون تقيُّد بالرعاية الصحية من الدرجة األولىإذا كنتم في حاجة إلى رعاية يمكنكم اال

يمكن للرعاية . الرعاية من طرف طبيب األسرة، طبيب األسنان، أخصائي نفسي أو من طرف المساعدة االجتماعية العامة
 .ة في المستشفىيكون ذلك أقل تكلُفة من الرعاي. الصحية من الدرجة األولى حل أغلب المشاكل الصحية

 
بعد إحالة من طبيب ( من بينها الطبيب المختص في المستشفى)يمكنكم التوجه فقط إلى الرعاية الصحية من الدرجة الثانية 

لذلك يكون من المهم . إذا كنتم مريضين، تتوجهون إذن أوال إلى طبيب األسرة الخاص بكم وليس إلى المستشفى. األسرة
 .كن في البلدية، تبحثون شخصيا عن طبيب أسرة في المحيطأنكم بمجرد رحيلكم إلى مس

 
 مركز أطباء األسرة والمساعدة الطبية الطارئة

مراكز أطباء األسرة متواجدة من أجل اإلجابة عن األسئلة المستعجلة للمرضى خارج أوقات العمل الرسمية ويقدمون 
لبا ما يبدأ التواصل مع مركز أطباء األسرة خارج األوقات غا. رعاية طبية التي ال يمكن تأجيلها إلى يوم العمل الموالي

 .عندما تكون نصيحة هاتفية غير كافية، يقوم المريض بزيارة مركز أطباء األسرة. الرسمية عن طريق الهاتف
 

يمكنكم . مركز المساعدة الطبية الطارئة هو قسم مختص تابع للمستشفى، مختص بالرعاية الطبية والتمريضية الطارئة
التوجه إلى المساعدة الطبية الطارئة بعد مرضكم في مكان ما أو تعرضتم إلصابة وتم نقلكم عبر سيارة اإلسعاف إلى 

 . المساعدة الطبية الطارئة
ليس المقصود أن تذهبوا بمبادرة منكم إلى  .يمكن أيضا لطبيب األسرة الخاص بكم إحالتكم على المساعدة الطبية الطارئة

كل شخص حضر رغم ذلك إلى مركز المساعدة الطبية الطارئة بدون إحالة من طبيب األسرة، . الطارئةالمساعدة الطبية 

 .أورو -,50شخصية تبلغ  مالية ينبغي عليه أداء مساهمة 
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