از اﺧذ ﻣدرک اﻗﺎﻣت ﺗﺎ ﺷﮭروﻧد ﺷدن در !Drechtsteden
?

سازمان بهزیستی همگانی در
 Drechtstedenاین امکان را فراهم میکند
تا هزینههای ثابت من پرداخت شوند

اگر سؤالی در موارد عملی داشته باشم ،مددکار
اجتامعی به من کمک میکند .همچنین به من
کمک میشود تا با محل سکونتم بهرت آشنا شوم.

5
من به Drechtsteden
نقل مکان میکنم

روز رسیدگی به امور :من قرار
مالقاتی دارم تا هامهنگیهای اولیه
را برای اثاثکشی انجام دهم

4

به من اطالع داده شده که قرار
است به یکی از شهرداریهای
 Drechtstedenنقل مکان کنم

2

3

1

6
8

7
در صورت نیاز داشنت به کمک
بیشرت» ،تیم پشتیبانی اجتامعی
در محل« )(sociaal wijkteam
به من کمک میکند

من یک قرار آنالین با  ،COAسازمان بهزیستی
همگانی در  Drechtstedenو مددکار اجتامعی
دربارهی آمدنم به  Drechtstedenدارم

من اقامت گرفتهام و در کمپ
پناهندگی ) (AZCدر انتظار به
رس میبرم

من یک گفتوگوی مقدماتی با سازمان
بهزیستی همگانی در  Drechtstedenدارم
)گفتوگو برای افرادی که گذراندن دورههای
شهروندی برای آنها اجباری است ،و برنامهی
خوشآمدگویی به ساکنان جدید(

عورش ار ییوگدمآشوخ یهمانرب نم
یتسیزهب نامزاس اب و منکیم
دروم رد  Drechtstedenرد یناگمه
تفگ هسلج دنچ یدنورهش یاههرود
منکیم وگو

9
ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺧوشآﻣدﮔوﯾﯽ را
ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧم

ﮔزﯾﻧﮫی آﻣوزش  +ﺷﻧﺎﺧت از ﺟﺎﻣﻌﮫی ھﻠﻧد
)(KNM

من »پودمان بازار کار و مشارکت اجتامعی«
) (Module Arbeidsmarkt en Participatieرا
نزد سازمان بهزیستی همگانی در Drechtsteden
و »برنامهی مشارکت اجتامعی«
) (Participatieverklaringstrajectرا میگذرانم

ﮔزﯾﻧﮫی ﺧوداﺗﮑﺎﯾﯽ  +ﺷﻧﺎﺧت از ﺟﺎﻣﻌﮫی
) (KNMھﻠﻧد

14
 Drechtstedenﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ در
ﻋرﺿﮫﮐﻧﻧدهھﺎی ﮐﻼسھﺎی زﺑﺎن
) (COAﻣرﮐزی ﺑرای اﺳﮑﺎن ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن

ﻣن ﻗراری دارم ﺗﺎ در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫی آﻣوزﺷﯽ
ام ﺻﺣﺑت ﮐﻧم و ﻣن »طرح ادﻏﺎم و ﻣﺷﺎرﮐت
» (persoonlijk Plan Inburgeringاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧم )en Participatie

13

ﺷﻧﺎﺧت از ﺟﺎﻣﻌﮫی ھﻠﻧد  B1 +ﮔزﯾﻧﮫی
)(KNM

ﺑﺧش ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﻣپ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ  /ﺳﺎزﻣﺎن

10

ﻣن اﻣﺗﺣﺎن ﺷﮭروﻧدی را
ﻣﯽﮔذراﻧم

11

12
من یک قرار با سازمان بهزیستی
همگانی در  Drechtstedenدارم تا
در مورد مسائل مالیام صحبت کنم

من دورهی ادغام اجتامعی
مورد نظرم را رشوع میکنم!

16

15
من در امتحان شهروندی قبول شدهام و دیپلم آن
را دریافت میکنم ،و یا من یک قرار نهایی دارم تا
در مورد گزینهی آموزشیام صحبت کنم

من با جامعهی هلند ادغام شدهام و خودم
از عهدهی کارهایم برمیآیم!

