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ك ديت ل ي ب ال ف أهال وسه
جئت حرضتك تسكن كمقيم جديد يف البلدية. وهذا يعني أن عليك أن تجد طريقك يف 

محيط جديد. ميكن أن يطرأ الكثري عىل حياتك. يجب عليك ترتيب احوال منزلك والحفاظ 
عىل أموالك. ومن املهم أيضا بالنسبة لك أن تعرف كيفية تنظيم الرعاية يف هولندا. 

وباإلضافة إىل ذلك، تنتظرالحكومة الهولندية منك أن تتعلم اللغة الهولندية، وتتعرف عىل 
ُمَك باألمور  ْعلِ كيفية الحياة يف الحياة العامة يف هولندا. ميكن ملؤسسة شؤون الالجئني أن تُ

ألتي تكون مهمة لك يف األسابيع األوىل يف محل سكنك الجديد.

ي تتعامل 
ي هذا المنشور بإختصار أهم المواضيع ال�ت

تجد �ف

نت  ي النص إشارات إىل مواقع إن�ت
ة الأوىل. تجد �ف ي الف�ت

معها �ف

حيث يمكنك أيجاد مزيد من المعلومات. أنه من الجيد أن 

ي هذا المنشور يمكن أن تختلف 
تعرف أن الأنظمة المذكورة �ف

ي 
ف �ف من بلدية لأخرى. يمكن لموجه مؤسسة شؤون الالجئ�ي

. ُمَك ما ينطبق عىل وضعك الشخصي ِل ْع بلديتك أن يُ

ن ك س 1. ال
ل جديد، عليك ترتيب عدد من الأمور.  ف ي م�ف

عندما تسكن �ف

تك أيجاراً  للسماح لك بمواصلة السكن هناك، تدفع ج�ف

ي 
اً. تحرص عىل أن يكون عندك الغاز، الكهرباء والماء �ف شهري

ل وبأن يمكنك أيضاً مشاهدة التلفزيون.  ف الم�ف

ت  ي ب ار  ج ئ ت •  إس

ي بانك أولً توقع عقد أيجار، 
اً. ذلك يع�ف ت ي تك ب تستأجر ح�ف

يك، يجب  ستئجار. إذا كان عندك �ش توجد فيه أنظمة الإ

يجار. منذ اليوم ألذي وقعت فيه  توقيع كالكما عىل عقد الإ

نتقال بسكنك  عقد الأيجار، عندك أسبوعان من الوقت لالإ

لك. تدفع أيجاراً كل شهر.  ف ي اللجوء إىل م�ف من مركز طال�ب

يختلف مبلغ الأيجار من بيت لأخر.

ة دي ل ب ي ال ل ف ي ج س ت ال  •

ي يوجد 
ي سجل البلدية ال�ت

تسجل نفسك بأ�ع ما يمكن �ف

ي 
اناتك �ف ي فيها البيت ألذي تستأجره. تسجل البلدية ب

يانات مهمة  ب السجل الأساسي لالأشخاص )BRP(. هذه ال

جتماعية أو  يجار، المعونة الإ تيب المساعدة بالإ ل�ت

مخصصات الأطفال مثالً. تأخذ عند التسجيل أك�ب كم 

ف منها من أنت. يرجى  ي يتب�ي
ممكن من الوثائق الرسمية ال�ت

يانات الخاصة بك )وأطفالك ( سجلت بشكل  ب مالحظة أن ال

ي شعب التسجيل الأساسية. فمن الصعب 
كامل و صحيح �ف

انية. إذا قمت بالنتقال اىل بلدية  إجراء تصحيح الأخطاء ث

بالغ عن ذلك إىل شعب التسجيل الأساسية  أخرى، يرجى الإ

ي البلدية الجديدة. 
)BRP( �ف

اء اء وم رب ه از، ك •  غ

اء  كة الكهرب لك. تُقدر �ش ف تعمل عقداً للكهرباء والغاز لم�ف

ي تستهلكها وتدفع لذلك كل 
اء ال�ت كمية الغاز والكهرب

كة المبلغ الذي قمت  شهرمبلغ ثابت. كل عام تحسب ال�ش

باستهالكة حقاً. إذا كنت قد استهلكت أك�ش من الكهرباء أو 

كة مسبقأ، يجب أن تدفع الفرق.  الغاز مما قد قيمت ال�ش

د الفرق. وينطبق  إذا كنت قد استهلكت أقل سوف تس�ت

كة  ء عىل استهالك المياه، لكنك تدفع ذلك ل�ش ي
نفس ال�ش

كة الأخرى تنظر إذاً كل سنة كم إستهلكت  أخرى. أيضاً ال�ش

د مبلغاً.  اً أو تس�ت حقاً أو فيما إذا كنت تدفع مبلغاً إضافي

يرجى توف�ي الطاقة والمياه، بحيث يمكنك تجنب الفوات�ي 

المرتفعة فيما بعد.



3

ون زي ف ل ت ت وال رن ت ن ل الأ ي وص •  ت

نت،  ن�ت لتكون قادراً عىل مشاهدة التلفزيون وإستخدام الإ

دين  َورِّ ْد لهذة الخدمة. هناك ُم َورِّ تعمل عقداً مع ُم

اكات مختلفة. كلما أردت إمكانيات أك�ش كلما  ف واش�ت مختلف�ي

ف عىل شؤون  اك ذو تكلفة أعىل. إسأل الم�ش أصبح الش�ت

ي الخاص 
و�ف َورِّدين. تجد عىل الموقع الألك�ت ُم ف عن ال الالجئ�ي

اكات.  د معلومات حول كل الش�ت َورِّ ُم ل ل

د دي زل ج ن ى م ال إل ق ت •   الن

ل بعد حصولك عىل اللجوء. إذا  ف لقد تم منحك هذا الم�ف

ل، فمن الأفضل برغم ذلك أن  ف لم تكن راضيا عن هذا الم�ف

ي الواقع ليس 
تقبل. الرفض يجلب الكث�ي من المشاكل و �ف

ي هولندا نفس 
هناك خيارا أفضل. عندك من الآن للسكن �ف

أنه إذا أردت  ي ب
الحقوق والواجبات كأي أحد آخر. هذا يع�ف

نتقال لمسكن آخر، يجب عليك تسجيل نفسك  لحقاً الإ

ي كل بلدية قوائم إنتظار 
اً ما يكون هناك �ف ب أولً لمسكن. غال

ة بذلك السكن.  طويلة ويمكن أن ل تكون مشمولً مبا�ش

لفاً من بلدية لأخرى. يمكن أن يكون هذا مخت

ة ي ال م ور ال 2. الم
ي هولندا يجب عليك ترتيب كث�ي من المورمن 

كمقيم جديد �ف

الناحية المالية. أنت بحاجة اىل المال للعيش. هناك أيضا 

عتبار. الحكومة الهولندية لديها  تكاليف يجب أخذها بنظر الإ

ي البداية 
أ. ستتلقى �ف ف مختلفة يمكنها أن تساعدك مادي قوان�ي

الكث�ي من الوثائق والوراق من مختلف المؤسسات. من خالل 

ء ب�عة  ي
ي مجلدات، يمكنك أن تجد كل سش

تنظيم الأوراق �ف

ا. كما أنه من الحكمة عمل نسخ من  ئ واقل احتمال أن تفقد شي

الوثائق الهامة.

DIGID  •

ي تستخدمها 
مجية ال�ت DigiD ي شيفرة التعليمات ال�ب

نت  ن�ت لتسوية المساعدات المالية وكافة المورع�ب الإ

مع الحكومة الهولندية. يمكنك تقديم طلب 

ف عىل شؤون  للحصول عىل DigiD سوية مع الم�ش

. تستلم بإستمرار رسائل رسمية أك�ش من خالل  ف الالجئ�ي

ْعْد. عىل هذا  يد بَ ال�ب www.mijn.overheid.nl وليس ب
 DigiD اناتك بواسطة ي ي يمكنك إدخال ب

و�ف الموقع الألك�ت

يد الرقمي للحكومة.  ْع عىل معلوماتك المهمة وال�ب لِّ طَّ وتَ

اً لذلك. يمكن لشخص  يجب أن يكون عندك أولً حساب

ف مساعدتك  تصال الخاص بك لمؤسسة مساعدة الالجئ�ي الإ

ـ DigiD مثالً أيضاً طلب عالوات، لكن  ي ذلك. يمكنك ب
�ف

لعالوات الأيجار والرعاية الصحية يس�ي الطلب أ�ع بشكل 

ف بعمل  ملحوظ إذا قام COA أو مؤسسة مساعدة الالجئ�ي

ذلك لك.

 )UITKERINGEN( ة ي اع م ت ات الج ون ع م •  ال

)UWV( إذا كان ليس لديك أي وظيفة أو دخل، يمكنك 

تقديم طلب للحصول عىل المعونة الجتماعية. عليك 

)UWV( ويجب ان تكون مسجل للبحث  ي
أول التسجيل �ف

ط أساسي للحصول عىل هذة المعونة.  عن عمل. وهذا �ش

.www.werk.nl ي
وط هناك إبحث �ف للبحث عن أية �ش

 إعانة مادية )bijstand(: إذا لم يكن لديك عمل ولم 

ف عاما وستة  ْد – أنت إذاً أصغر من خمسة وست�ي ْع تتقاعد بَ

 ،)AOW اشهر )ألذي هو الآن سن قانون الشيخوخة العام

يمكن أن تكون مشمولً بمعونة مادية. تتلقى هذه المعونة 

ي تسكن فيها. عىل الأغلب تطلب المعونة 
من البلدية ال�ت

يجار.  المادية بنفس اليوم الذي تُوِقع فية عقد الإ

ارالسن: إذا كنت وصلت سن  كب ي ل
دعم دخل إضا�ف

ي AOW كامل، 
قانون الشيخوخة العام AOW ولم تب�ف

ي لكبارالسن 
ي دعم دخل إضا�ف

عندها يكون عندك الحق �ف

تأمينات  ضافة من م�ف ال AOI تحصل عىل هذه الإ
الجتماعية. )SVB للمزيد من المعلومات أنظر 

 ).www.svb.nl/int/nl/aio

http://www.mijn.overheid.nl
http://www.werk.nl
http://www.svb.nl/int/nl/aio
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ث ي أث رض ت ق  •

ي أغلب البلديات لمرة واحدة عىل قرض مادي 
تحصل �ف

لك. هذا يسمى قرض تأثيث. ف تأثيث م�ف ل

يعتمد المبلغ ألذي تحصل عليه عىل تكوين عائلتك 

ويختلف لكل بلدية. يجب عليك تسديد كامل المبلغ أو 

جزء منه إىل البلدية. لذلك تتلقى لعدة سنوات معونة 

اً ويتم خصم مبلغ شهري من معونتك المادية  أقل شهري

تأثيث. )uitkering( لسداد قرض ال

الوات ع  •

إذا كان دخلك الشهري منخفضاً، تدفع الحكومة الهولندية 

اً جزءاً من نفقاتك. سوف تتلقى عالوة. تعتمد قيمة  ان أحي

العالوة عىل الحالة الشخصية. تطلب العالوة عن طريق 

اً أن يستغرق ذلك طويالً  ان ائب. يمكن أحي مصلحة ال�ف

قبل أن تحصل عىل هذه العالوات فعالً.

ي تكاليف
 عالوة االيجار: هذه مساهمة شهرية �ف

لك. ف  أيجار م�ف

ي قسط 
ة الصحية: هذه مساهمة شهرية �ف رعاي عالوة ال

ف )انظر القسم  كة التأم�ي الرعاية الصحية الذي تدفعه ل�ش

ي نهاية السنة تقوم مصلحة 
ف الرعاية(. �ف 3. الرعاية \ تأم�ي

ي للعالوات. إذا كنت قد 
ائب بتثبيت المقدار النها�أ ال�ف

تلقيت أك�ش من الالزم، يجب عليك سداد الفرق. للمزيد 

من المعلومات أنظر: www.toeslagen.nl، أو إتصل 

ائب، الها تف 0800-0543. بمصلحة ال�ف

ي 
عالوات أخرى: أيضا من البلدية يمكنك أن تحصل �ف

ائية، إذا  ن ث بعض الحالت عىل عالوة أو مساعدة إست

ائية. مقدار هذه  ن ث ي حالة إست
اً �ف ي أرادت البلدية دعمك مال

وطها تختلف من بلدية لأخرى.  المساعدة المادية و�ش

تحدد البلدية السياسة لذلك. ليس لمؤسسة شؤون 

ي ذلك. للمزيد من المعلومات أنظر
ف نفوذاً �ف الالجئ�ي

 www.rijksoverheid.nl كلمة البحث.
 )bijzondere bijstand(. يمكن أن تنطبق تداب�ي مالية 

أخرى عىل حالتك. إستف� بخصوص ذلك عند مؤسسة 

ي بلديتك.
ف �ف مساعدة الالجئ�ي

ب رائ ض •  ال

يبة  ة الدخل: إذا كنت تعمل يجب عليك دفع �ف ب ي �ف

تأمينات الشعبية. عىل الأغلب يرتب رب  الدخل وأقساط ال

العمل ذلك. إذا كانت عندك معونة مالية، تدفع البلدية أو 

أنه يجب عليك  ائب ب يبة. إذا ابلغتك مصلحة ال�ف UWV ال�ف

، يمكنك الأفضل عمل موعد من خالل  ي ي�ب تقديم إقرار �ف

ائب )الها تف 0543-0800(. يمكنهم مساعدتك  هاتف ال�ف

ي ملء إقرارك. 
�ف

يبة الماء. بهذا  ي هولندا يدفع �ف
ماء: كل مقيم �ف ة ال ب ي �ف

المال تحرص إدارة المياه عىل أن ل تحدث فيضانات، بأن 

ل تجف الأرض وبأن تتم تنقية ماء المجاري. مرة واحدة 

ي السنة ترسل مؤسسة المياه فاتورة الدفع. يمكن لذوي 
�ف

الدخل المحدود الطلب خطيا من مؤسسة المياه فيما إذا 

كان بإمكانهم دفع مبلغ أقل. لمزيد من المعلومات أنظر 

دارة المياه.  ي لإ
و�ف الموقع الألك�ت

لدية: ترتب البلدية مختلف الأمور للحرص عىل  ب ة ال ب ي �ف

ي المنطقة براحة. عىل سبيل المثال من 
أن يسكن الناس �ف

ي السنة ترسل البلدية 
خالل جمع النفايات. مرة واحدة �ف

ائب والأنظمة الخاصة  فاتورة الدفع. كل بلدية لديها ال�ف

ي كل بلدية.
لتكاليف أن تختلف �ف تاىلي يمكن ل ال بها. وب

يمكن للناس ذوي الدخل المنخفض الطلب من البلدية 

يبة البلدية )طلب إعفاء(. لمزيد من  ا بعدم دفع �ف خطي

ي لبلديتك.
و�ف لك�ت المعلومات أنظر للموقع الإ

ات ن ي أم ت •  ال

ف نفسه  ي هولندا الكل ملزم بتأم�ي
ي: �ف ح ص ن ال �ي أم ت ال

ف الصحي جزء من  ضد تكاليف المرض. يدفع هذا التأم�ي

ي 
ي عملتها عند الطبيب، للدواء والعالج �ف

تكاليف ال�ت ال

ي اللجوء عندك  المستشفى. بعد خروجك من مركز طال�ب

ف الصحي. تفعل ذلك لك  تيب التأم�ي ف ل�ت مهلة أسبوع�ي

، تجازف بغرامة مالية. أيضا  ف ولأ�تك. إذا كنت من غ�ي تأم�ي

سوف تدفع عندها جميع تكاليف الرعاية الطبية بنفسك. 

. تدفع قسطاً لتلك  ف كة تأم�ي ف مع �ش تعمل عقد تأم�ي

ي 
كة. إعتماداً عىل دخلك يمكنك الحصول عىل مساعدة �ف ال�ش

ف الصحي(.  تكاليف ) انظر النقطة 2 المالية / عالوة التأم�ي ال

ف  ف الصحي الأساسي هو نفسه للجميع. هذا هو تأم�ي التأم�ي

صحي محدود. إذا كان لديك الكث�ي من المشاكل الصحية، 

ف عىل  . يمكن للم�ش ي
ف إضا�ف فإنه من الحكمة أن تأخذ تأم�ي

ي بعض البلديات 
ي ذلك. يوجد �ف

ف مساعدتك �ف شؤون الالجئ�ي

ف تكاليف مرض خاص للناس ذوي دخل المنخفض. تأم�ي

http://www.toeslagen.nl
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ة Eigen risico: يجب عىل الجميع  ي ذات رة ال اط خ م  ال

تكاليف الطبية بأنفسهم. وهذا ما  دفع الجزء الأول من ال

يسمى المخاطرة الذاتية. يمكن لهذا المبلغ أن يختلف 

ي عام 2016 عىل سبيل المثال يكون 
من سنة لأخرى. �ف

بالغ. تدفع  مقدار المخاطرة الذاتية 385 يورو لشخص ال

ي هي أعىل 
كة التأمي كل تكاليف العالج أو الأدوية أل�ت �ش

من المخاطرة الذاتية. يتم تعويض زيارة طبيب العائلة 

دائما ول تكلفك مخاطرة ذاتية. لكن يمكن للطبيب أن 

يصف أدوية تتطلب منك دفع مخاطرة ذاتية. لمزيد من 

 www.rijksoverheid.nl المعلومات أنظر موقع 

.)gezondheid en zorg( كلمة البحث

ف طوعا لأمور مختلفة،  رى: يمكنك التأم�ي ات أخ ن ي أم ت

ي أنه يتم دفع 
مثل المسؤولية القانونية. هذا يع�ف

ر عن طريق الخطأ.  تكاليف إذا تسبب طفلك ب�ف ال

ف ليس إلزاميا، ولكن يُنصح به. وعالوة عىل  هذا التأم�ي

ف ضد الحريق ومحتويات  ذلك فأنه ليس مكلف. بتأم�ي

ل  ف ي الم�ف
ف ممتلكاتك الخاصة بك �ف البيت يمكنك تأم�ي

من التلف وال�قة. بجانب ذلك يمكنك عمل تأمينات 

أخرى لتغطية تكاليف مثل: الجنازة، التقاعد أو 

المساعدة القانونية. لمزيد من المعلومات أنظر 

.www.verzekeringen.startpagina.nl
ي ملء وإرسال 

ف مساعدك �ف ف عىل شؤون الالجئ�ي يمكن للم�ش

أث�ي عىل  استمارات وتقديم الطلبات. ليس له أو لها أي ت

جراءات  ي هولندا ل يمكن التفاوض بشأن الإ
جراءات. �ف الإ

يعات. والت�ش

ة ي ب ط ة ال اي رع 3. ال
إذا كانت لديك مشكلة طبية، تذهب دائما إىل طبيب 

سلك هو )أوهي( إذا لزم الأمر إىل  العائلة أول. س�ي

ة إىل  المستشفى. إذا ذهبت بدون تحويل مبا�ش

المستشفى، يتوجب عليك عندها دفع تكاليف العالج 

بنفسك. خارج ساعات العمل من المألوف أن تتصل أولً 

بخدمة الطبيب العامة للتشاور ما هو مطلوب. إذا حصل 

ة  لك حادث أو أصابك فجأة مرض، بإمكانك الذهاب مبا�ش

ي المستشفى. خذ معك دائما بطاقة 
إىل قسم الطوارئ �ف

ف الصحي وبطاقة الهوية الخاصة بك. لدفع نفقات  التأم�ي

ف رعاية. الرعاية الطبية، تقوم بعمل تأم�ي

ة ل ائ ع ال ب  ي ب •  ط

ي محل سكنك الجديد يمكنك أن تطلب من طبيب عائلة 
�ف

ي بعض 
ما أن يكون هو )أوهي( طبيب العائلة الخاص بك. �ف

الأحيان الطبيب ليس لديه مجال لعمالء جدد. عندها 

تسأل طبيب عائلة آخر.

ان ن ب الأس ي ب •  ط

إذا كانت لديك أي مشاكل بالأسنان تذهب إىل 

طبيب الأسنان. هذا يمكن أن تطلب منه بنفسك أيضا فيما 

إذا كان هو) أو هي( يريد أن يكون طبيب الأسنان الخاص 

ي 
ف اضا�ف ف فوق سن 18 سنة عمل تأم�ي بالغ�ي بك. يجب عىل ال

ْن عليهم  َؤمَّ لطبيب الأسنان. الأطفال تحت سن 18 سنة ُم

ك�ش المعالجات شيوعاً. لكن عىل سبيل  ف الأساسي لأ ي التام�ي
�ف

. ي
ف إضا�ف المثال: قوس لتقويم وضع الأسنان يلزمُه تأم�ي

اج  دم ن 4.  الإ
من المهم للحكومة الهولندية أنك تتعلم اللغة والعادات 

ف سن ثمانية  الهولندية. لذا يجب عىل السكان الجدد ب�ي

اً خمسة وستون سنة  ي ع�ش سنة وسن حق التقاعد – حال

اً. يتوجب عىل الرجال والنساء  ندماج إجباري وستة اشهر – الإ

ندماج وأداء المتحان. من  عىل حد سواء متابعة دورة الإ

قامة الخاص بك، سيتم منحك  وقت استالم ت�يح الإ

ي الحصول 
جتياز إمتحانك. إذا كنت ترغب �ف ثالث سنوات لإ

ي الحصول عىل 
عىل ت�يح إقامة دائمة وإذا كنت ترغب �ف

ندماج. أنظر  الجنسية الهولندية، يجب أن تجتاز إمتحان الإ

لموقع www.inburgeren.nl ما هي الأنظمة بالضبط. 

ف فيما إذا كانت هناك  ف عىل شؤون الالجئ�ي أو إسأل الم�ش

ندماج، حيث يمكنك طرح أسئلتك. يمكن  ساعة إستشارة لالإ

ندماج. ك كيف يجب عليك الإ لبلدية أيضاً أن تخ�ب ل

اج دم ن ف الإ ي ال ك ت  •

ندماج والمتحان تأخذ قرضاً من  لدفع تكلفة دورة الإ

ي هولندا(. إذا كان 
ي تنظم التعليم �ف

)DUO الخدمة ال�ت

ي إمتحان الندماج 
عندك ت�يح إقامة لجوء ونجحت �ف

عفاء من هذا القرض. ل  خالل ثالث سنوات، يتم الإ

ء للحكومة. إذا لم  ي
يستوجب عليك عندها دفع أي سش

ي المتحان خالل سنوات، يمكن ن يكون لذلك 
تنجح �ف

قامة. عىل سبيل  عواقب عىل المساعدة الجتماعية وعىل الإ

المثال ل يمكنك أخذ الجنسية الهولندية طالما لم تنجح 

 ،www.inburgeren.nl ي إمتحان الندماج. إنظر لموقع
�ف

 .DUO لمزيد من المعلومات حول

ي دن م اج ال دم دورات الن  •

ف معلومات عن عروض  تعطي مؤسسة شؤون الالجئ�ي

ي بلديتك أو منطقتك حول أية 
مقدمي خدمات الندماج �ف

ا يكون هناك مقدمي خدمات  ان دورة اندماج تناسبك. أحي

ي منطقتك. تجد عىل موقع 
متعددين لدورات الندماج �ف

Blik Op Werk www.blikopwerk.nl/inburgeren/
help-mij-met-zoeken معلومات حول مقدمي خدمات 

ي العديد من البلديات تعطي أيضا 
ي منطقتك. �ف

الندماج �ف

اً. أنت حر بأن تختار  ف نفسها دورات مؤسسة شؤون الالجئ�ي

بنفسك عند أي مقدم ستتابع إندماجك.

دا ن ول ي ه ش ف ي ع 5. أل
والقيم  المعاي�ي ي هولندا ستكون لك عالقة ب

كمقيم جديد �ف

ي 
الهولندية. قد تكون هذه مختلفة عما أنت متعود عليه �ف

البلد الذي أتيت منه. عىل سبيل المثال: 

ي 
ي �ف

أنه من المهم أن تأ�ت ي هولندا ب
•  بشكل عام يرى الناس �ف

الوقت المحدد للموعد. إذا تعذر ذلك، يتوقعون منك 

عالمهم بذلك. التصال مسبقأ لإ

•   الناس ليسوا معتادين عىل الكث�ي من الضوضاء ويمكن 

بقي صوت  ْع منك أن تُ َوقَّ َت أن يتذمروا من إزعاج الصوت. يُ

ي مسكنك وحوله بمستوى معقول.
الحياة �ف

http://www.verzekeringen.startpagina.nl
http://www.inburgeren.nl
http://www.blikopwerk.nl/inburgeren/help-mij-met-zoeken
http://www.blikopwerk.nl/inburgeren/help-mij-met-zoeken
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دا ن ول ي ه ة ف ام ه د ال واع ق وق وال ق ح ال  •

ي هولندا حرية المعتقد وحرية التعب�ي عن الرأي.
•  يوجد �ف

، ميالً للجنس  •    الجميع متساوون، سواء كنت ذكرا أو أن�ش

اً أو ُسحاقية يمكنك  ي ل ث اً أو ُسحاقية. إذا كنت ُم ي ل ث الآخر، ُم

للمزيد من المعلومات أو المساعدة مراجعة

 www.coc.nl
 www.veiligehavenamsterdam.nl

www.veiligehavenoost.nl أو

ف  ي�ي ْم َت ف ضد الأخرين ول يحق لهم ال ي�ي ْم َت •  ل يحق لك ال

 www.discriminatie.nl :ضدك، انظر أيضا

  أو www.rijksoverheid.nl كلمة البحث 

.)discriminatie(

•  أنت بنفسك تقرر مع من تريد الزواج. لمزيد من 

.www.trouwentegenjewil.nl :المعلومات

مسموح. عند الحاجة، يمكنك طلب المساعدة  •  العنف غ�ي

:Veilig Thuis عند

www.vooreenveiligthuis.nl أو
0432 – 0800 أو

 www.kindertelefoon.nl
 www.hallokezban.nl  

إتصل عند خطر مبا�ش 112.   

•  ممنوع ختان البنات ويعاقب عليه القانون، 

ي ذلك. لمزيد من المعلومات 
وكذلك المساعدة �ف

أنظر: www.rijksoverheid.nl كلمة البحث 

بالغ عن الختان عىل  meisjesbesnijdenis مكنك الإ
طة.  موقع www.veiligthuis.nl أو عند ال�ش

رى اء أخ ي دا، أش ن ول ي ه اة ف ي ح ال
كذلك أشياء أخرى من المفيد معرفتها:

ام  ع ل ال ق ن ال  •

و تحتاج بطاقة مواصالت  ام، الحافلة أو الم�ت للقطار، ال�ت

اؤها  عامة OV-chipkaart للدفع بها. هذه يمكنك �ش

كات النقل المختلفة. إذا  ي �ش
من المكاتب أو الآلت �ف

اء بطاقة OV-chipkaart شخصية يمكنك  قمت ب�ش

. يمكنك أيضا  ي
يا من حسابك الم��ف لقائ شحن البطاقة ت

ي قمت بها )تاريخ 
أن ترجع إىل كشف لرحالت السفر ال�ت

نت. تطلب البلدية  السفر( و طباعته عىل شبكة الن�ت

اً عندما يريدون تعويض تكاليف سفرك. انظر  ان ذلك أحي

لمزيد من المعلومات: www.ov-chipkaart.nl أو 

 www.uitlegov-chipkaart.nl
ة: أطلب معلومات حول إقتناء بطاقة تخفيض  ح ي ص ن

ا داخل هولندا. يمكنك توف�ي الكث�ي من  عندما تسافر كث�ي

المال بذلك.

http://www.trouwentegenjewil.nl
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ة ي ب ن ادة الأج ي ق ة ال ص •  رخ

ي بلدك، ل 
إذا كنت قد حصلت عىل رخصة قيادة �ف

ي هولندا. هذا يعتمد 
يجوز لك دائما القيادة بها �ف

ي أخذت منها رخصة القيادة الخاصة 
عىل البلد ال�ت

ي كث�ي 
ها برخصة هولندية، او �ف بك. يجب عليك تغي�ي

من الحالت إجراء اختبار القيادة مرة أخرى. لمزيد 

من المعلومات أنظر: www.rwd.nl كلمة البحث 

.rijden met een buitenlands rijbewijs

ر ف ق س ائ ب وث طل  •

ي السفر إىل الخارج، تحتاج إىل جواز سفر. 
إذا كنت ترغب �ف

ف  إذا كان عندك ت�يح إقامة، يمكنك طلب جواز سفر لجئ�ي

هولندي. يمكن لبلديتك إعطائك معلومات أك�ش حول ذلك.

اً  �ي أخ

ي هولندا سوف 
ي البلدية وكساكن جديد �ف

كوافد جديد �ف

ي الأسابيع الأوىل. سوف 
للقيام به �ف يكون لديك الكث�ي

ي 
تحتاج إىل الوقت للتعود عىل أسلوب الحياة الجديد. �ف

البداية يمكن أن يكون التعرف عىل هذه الثقافة الجديدة 

ف سوف  متعب أيضاً لك. من مكتب شؤون الالجئ�ي

ي أيجاد طريقك. سويأ معك سنعمل عىل أن 
نساعدك �ف

ي محيط سكنك 
ي بيتك بأ�ع وقت ممكن �ف

تشعر بأنك �ف

الجديد.

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in 
voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.


