ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن تقدميك مساعدة أخرى عند التعامل مع

الدوائر الرسمية (مساعدة مرتجم) واالستشارة القانونية واالجتامعية.
لالستعالمات الخاصة بربنامج اإلندماج الحكومي اتصل بـ:
وزارة الداخلية
الربيد اإللكرتوينopu@mvcr.cz :
عنوان امل راسلة:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
poštovní schránka 21/OAM
170 34 Praha 7

بيانات االتصال للمنظامت الغري ربحية الغري حكومية ( )NNOالتي تقدم خدمات االستشارة لألجانب
مالحظة مهمة :نذكر فيام أدناه بيانات االتصال للمكتب الرئييس للمنظامت الغري ربحية الغري حكومية .وللمزيد من املعلومات عن بيانات االتصال
للفروع يف مدن أخرى اتصل من فضلك باملنظامت الغري ربحية الغري حكومية يف األرقام والعناوين املذكورة أدناه أو أنظر إىل موقعها عىل االنرتنت.
منظمة الجمهورية التشيكية الخريية ()Charita ČR
www.charita.cz

العنوان:

Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
هاتف296 243 330 :

جمعية االندماج والهجرة ()SIMI
www.migrace.com

العنوان:

Barranova 33, 130 00 Praha 3
هاتف224 224 379 ،603 547 450 ،605 253 994 :

الربيد اإللكرتوينsekretariat@charita.cz :

الربيد اإللكرتوينporadna@refug.cz :

ولهذه املنظمة فروع عىل أرايض الجمهورية التشيكية كلها.

مؤسسة „ “InBáze, z.s.املسجلة

www.opu.cz

العنوان:

املنظمة ملساعدة الالجئني ()OPU

العنوان:

Kovářská 4, 190 00 Praha 9
هاتف730 158 779 ،739 413 983 :

www.inbaze.cz

Legerova 50, 120 00 Praha 2
هاتف739 037 353 :

الربيد اإللكرتوينinfo@inbaze.cz :

الربيد اإللكرتوينopu@opu.cz :
ولهذه املنظمة فرع كذلك يف مدينة برنو وأوس رتافا وبلزن.

مؤسسة „ – “META o.p.s.املؤسسة لفرص املهاجرين الشباب

مكتب االستشارة لالندماج ()PPI

العنوان:

www.p-p-i.cz

العنوان:

Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1

www.meta-ops.cz

Ječná 17, 120 00 Praha 2
هاتف222 521 446 ،773 304 464 :
الربيد اإللكرتوينinfo@meta-ops.cz :

هاتف603 281 269 :
الربيد األلكرتوينpraha@p-p-i.cz :
ولهذه املنظمة فرع كذلك يف مدينة „أوستي ناد البيم“.
املركز الندماج األجانب ()CIC

www.cicpraha.org

العنوان:

Pernerova 32, 186 00 Praha 8
هاتف222 360 452 ،702 150 630 :

الربيد اإللكرتوينinfo@cicpraha.org :

ولهذه املنظمة فرع كذلك يف مدينة كولني وميلنيك ومالدا بوليسالف وليبرييتس وكالدنو

مجال التوظيف

لست يف حاجة إىل ترصيح للقيام بوظيفة .ومن املمكن أن تسجل يف مكتب العمل للجمهورية التشيكية وتقديم الطلب لوساطة الوظيفة .وسوف تقدم
لك مكاتب العمل فرص العمل املوجودة واملساعدة يف إعادة التأهيل (تغيري تخصصك يف العمل) وكذلك سوف يقدمون لك إمكانية تجهيز خطة التنشيط
الخاصة بك للحصول عىل فرصة عمل بشكل أفضل .ومن حق الحاصلني عىل الحامية الدولية أيضا مامرسة عمل حر يف الجمهورية التشيكية عىل رشط
استيفائهم بالرشوط املحددة بالقانون الخاص مبامرسة العمل الح ر.

ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن مساعدتك يف تسجيلك يف مكتب العمل والبحث عن العمل وإعادة تأهيلك والحصول عىل الترصيح
ملامرسة عمل ح ر.

مجال التعليم وإزالة العائق اللغوي
 )1التعليم يف الجمهورية التشيكية
التعليم يف الجمهورية التشيكية إجباري ملدة تسع سنوات لألطفال من عمر  6سنوات وحتى  15سنة وهو ملزم حتى بالنسبة إىل أطفال األشخاص
الحاصلني عىل الحامية الدولية .وبعد التخرج من املدرسة االبتدائية من املمكن أن يستمر طفلك يف الدراسة يف مدرسة ثانوية (معهد التدريب املهني أو
معهد التعليم الثانوي أو املدرسة الثانوية العامة) .وللدخول إىل مدرسة ثانوية ينبغي عادة القيام بامتحان الدخول وتستمر الدراسة ملدة  3أو  4سنوات
وتنتهي بامتحان الثانوية العامة أو بالحصول عىل الشهادة املهنية .وبعد إنهاء الدراسة والحصول عىل شهادة الثانوية العامة من املمكن أن يقدم الخريج
طلبا للدخول إىل معهد التعليم العايل أو الجامعة.
ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن مساعدتك يف إدراج األطفال يف الحضانة أو املدرسة االبتدائية أو يف الدخول إىل مدرسة ثانوية أو جامعة
وإدراج األطفال يف مجموعة هواية (النشاطات الرتفيهية لألطفال).
 )2معادلة الشهادات
يتم تقديم طلب معادلة الشهادة (االع رتاف بشهادات التعليم الخارجي يف الجمهورية التشيكية) من املدرسة االبتدائية والثانوية ومعهد التعليم العايل
إىل قسم التعليم يف مصلحة املحافظة طبقا ملكان اإلقامة .وهناك سوف تحصل عىل معلومات دقيقة عن املتطلبات.
ويقدم خريج الجامعة الخارجية طلبا مكتوبا إىل مكتب مدير الجامعة الخاصة به (جامعة فيها برنامج درايس معتمد نفسه أو متشابه).
ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن مساعدتك يف تقديم طلب معادلة الشهادة.
 )3دورة تعليم اللغة ودورة التعليم األسايس يف مجال الثقافة والدميق راطية
يف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي يف مجال تعليم اللغة التشيكية تقوم وزارة التعليم والشباب والرياضة بتنفيذ دورة اللغة املجانية األساسية ونطاق
الدورة  400حصة يف مركز اللجوء لإلندماج ( )IASأو خارجه إذا مل تكن مقيام يف مركز اللجوء لإلندماج ( .)IASويتم التعليم يف مجموعات أو بأسلوب
شخيص وتستمر الدورة ملدة  12-6شه را تقريبا وتنتهي بامتحان وإصدار شهادة إنهائها والنجاح يف االمتحان.
وكذلك سوف تعرض عليك دورة التعليم األسايس يف مجال الثقافة والدميق راطية.
وبعد تقديم طلب اإلدراج يف برنامج اإلندماج الحكومي سوف يتصل بك مقدم تعليم اللغة التشيكية وتتفق معه عىل أسلوب التعليم وجدوله الزمني.

املجال االجتامعي
يف املجال االجتامعي لك الحقوق نفسها مثل مواطني الجمهورية التشيكية .الرشط الوحيد لتقديم طلب املعونات االجتامعية هو تسجيلك يف مكتب
العمل للجمهورية التشيكية.
ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن مساعدتك يف التعامل مع مكتب العمل للجمهوري التشيكية وتقديم طلب املعونات االجتامعية (معونة
ألحد الوالدين ومعونة الوالدة ومعونة السكن واملساعدة املبارشة االستثنائية).

مجال الصحة

وكذلك يف مجال الصحة لك الحقوق نفسها مثل مواطني الجمهورية التشيكية.
ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن مساعدتك يف التسجيل يف رشكة التأمني الصحي ويف التسجيل والزيارات يف عيادات األطباء ويف رشاء
املستلزمات الصحية الخاصة لألشخاص املعاقني.

من يحق له اإلدراج
من حقك اإلدراج يف برنامج اإلندماج الحكومي والحصول عىل خدمات اإلندماج بعد ذلك إذا حصلت عىل الحامية الدولية باللجوء أو بالحامية اإلضافية
ومن املمكن اإلدراج يف الربنامج خالل سنة واحدة ( )1من الحصول عىل الحامية الدولية.

مقدم خدمات اإلندماج العام
مقدم خدمات اإلندماج العام (فيام بعد „مقدم الخدمات“) هي منظمة سوف تقدم لك بناء عىل طلبك لإلدراج يف برنامج اإلندماج الحكومي خدمات
اإلندماج اآليت ذكرها بالتعاون مع جهات أخرى وهي خاصة إدارة م رافق الالجئني لوزارة الداخلية ( )SUZوالدوائر الحكومية والبلديات واملنظامت الغري
حكومية الغري ربحية والكنيسة واملتطوعون وأصحاب الرشكات ...وإلخ طبقا لخطة اإلندماج التي سوف تحرضونها معا.
يتطلب نجاح إندماجك يف الجمهورية التشيكية تعاونك العميل مع مقدم الخدمات وإدارة م رافق الالجئني لوزارة الداخلية ( )SUZومنظامت أخرى
تشارك يف إدماجك يف املجتمع.

سوف يتم اإلندماج عىل مرحلتني
 )1اإلندماج يف مركز اللجوء لإلندماج
وبعد إدراجك يف برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن أن تطلب اإلقامة يف مركز اللجوء لإلندماج ( )IASالذي تديره إدارة م رافق الالجئني لوزارة الداخلية
( )SUZالتي سوف تربم معك عقد اإلقامة يف مركز اللجوء لإلندماج ( .)IASتركز اإلقامة يف مركز اللجوء لإلندماج ( )IASعىل نشاطات اإلندماج وخاصة
عىل التأقلم األويل عىل الحياة يف الجمهورية التشيكية ودورة اللغة التشيكية املكثفة املجانية ونطاقها  400حصة وإذا مل تكمل الدورة يف املركز فسوف
تستمر فيها يف مكان إقامتك الدامئة .ويساعدك موظفو مركز اللجوء لإلندماج ( )IASويقدمون لك املعلومات يف اإلندماج يف املجال االجتامعي ويف مجال
دخولك يف سوق العمل ومجال التعليم ويقدمون لك مساعدة أخرى حسب احتياجاتك الخاصة (مثال املساعدة للتسجيل يف رشكات التأمني الصحي أو
التسجيل أو الحضور يف عيادات األطباء) .ومن املمكن كذلك أن تشرتك يف نشاطات اإلندماج التي تنظمها م راكز تدعم إندماج األجانب .وتحدد إدارة م رافق
الالجئني لوزارة الداخلية ( )SUZالنظام الداخيل ملركز اللجوء لإلندماج ( )IASمبا فيه التدابري العقابية وحقوقك وواجباتك وحقوق إدارة م رافق الالجئني
لوزارة الداخلية ( )SUZوواجباتها .وعليك دفع مبلغ شهري محدد عىل إقامتك يف مركز اللجوء لإلندماج ( )IASطبقا ملساحة املكان الذي تقيم فيه
واستهالكك للطاقة .وإذا قررت عدم استغالل فرصة اإلقامة يف مركز اللجوء لإلندماج ( )IASفسوف يتصل بك مقدم الخدمات الذي سوف ينظم تقديم
خدمات اإلندماج لك يف مكان إقامتك مبارشة.
 )2اإلندماج يف مكان إقامتك الدامئة يف املدينة  /القرية
سوف يحرض مقدم الخدمات بالتعاون معك ومع موظفي مركز اللجوء لإلندماج ( )IASومنظامت مشرتكة أخرى خطة اإلندماج الشخصية (( )IIPفيام
بعد „الخطة“) .الخطة مستند أسايس يحدد أهداف اإلندماج لكل شخص له الحق فيه .ويبدأ تحضري الخطة خالل إقامتك يف مركز اللجوء لإلندماج ()IAS
ويتم تحضريها قبل مغادرتك مركز اللجوء لإلندماج ( )IASونقلك إىل املدينة  /القرية مبارشة.
وإذا مل تكن مقيام يف مركز اللجوء لإلندماج ( )IASفسوف يتم تحضري الخطة بالتعاون معك يف أقرب وقت ممكن بعد منحك باللجوء أو الحامية اإلضافية.
وسوف يتم تجديد الخطة عند الحاجة طوال وقت تقديم خدمات اإلندماج يف املدينة  /القرية.
وتدفع عىل إقامتك يف املدينة  /القرية بنفسك .وإذا مل تكمل دورة اللغة التشيكية ودورة املقدمة يف مجال الثقافة والدميق راطية يف مركز اللجوء لإلندماج
( )IASفمن املمكن أن تكمل الدورتني يف املدينة  /القرية .ومن املمكن كذلك أن تشرتك يف النشاطات التي تنظمها املدينة  /القرية أو امل راكز لدعم
إندماج األجانب.

مجاالت اإلندماج
سيتم تقديم خدمات االندماج يف مجاالت االندماج األساسية املذكورة أدناه ملدة أقصاها  12شه را.

مجال السكن

ويدفع الشخص اإلقامة يف املدينة  /القرية (اإليجار والخدمات) بنفسه .وإذا عملت فتدفعها من املرتب .وإذا مل تجد عمال فمن املمكن أن تطلب الدعم
االجتامعي (معونة السكن ومنحة السكن التي تقدمها مكاتب العمل) .يحدد املؤجر قيمة اإليجار وتتكون من اإليجار نفسه وسعر الخدمات واستهالك
الطاقة (الكهرباء والغاز) .ويقوم املؤجر بإب رام عقد اإليجار أو عقد اإليجار الثانوي معك وذلك يف أغلبية الحاالت ملدة سنة واحدة بإمكانية مده.

ويف نطاق برنامج اإلندماج الحكومي من املمكن مساعدتك يف البحث عن السكن ونقلك وفرش الشقة باألثاث األسايس الالزم وبتجهيزات أخرى .وكذلك
من املمكن دفع التكلفة األولية للحصول عىل السكن وتجهيزات الشقة.

برنامج اإلندماج الحكومي
للمتمتعني بالحامية الدولية

الهدف األهم لربنامج اإلندماج الحكومي ( )SIPهي مساعدة املتمتعني بالحامية الدولية خالل الشهور األوىل من
حياتهم يف الجمهورية التشيكية وخاصة يف مجال السكن والتوظيف والصحة وتعليم اللغة والتعليم اآلخر وذلك
عن طريق املساعدة االجتامعية .سيتم تقييم الطلبات املقدمة من قبل األشخاص الذين يعيشون يف منزل واحد
بصورة مشرتكة .ومن املمكن إدراجك يف برنامج اإلندماج الحكومي فقط بناء عىل طلبك الذي سوف تقدمونه
عن طريق ملء االستامرة وتسليمها عند تسلمك القرار الخاص مبنح اللجوء أو الحامية اإلضافية .ويعترب تقديم
الطلب موافقة عىل تحويل بياناتك الشخصية وبيانات أخرى إىل مقدم خدمات اإلندماج العام وكل من يتعاون
معه لتقديم خدمات اإلندماج وإدارة مرافق الالجئني لوزارة الداخلية ( )SUZووزارة التعليم والشباب والرياضة
ووزارة العمل والشؤون االجتامعية ألجل تقديم خدمات اإلندماج.
وتكون املشاركة يف هذا الربنامج طوعية .وإذا قررت املشاركة يف الربنامج فتصبح ملتزما بقواعده.

