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تابعنا! 

هل أنت مهتم باملشاركة يف املرشوع؟ 

امأل استامرة التسجيل للمشاركة يف املرشوع، وميكنك العثور عليها 
عىل موقعنا اإللكرتوين، يف موعد أقصاه 18 مارس 2022!

 ينورتكلإلا ديربلا ربع ةرامتسالا هذه لسرأ مث
    .ifg-finss@fe-bi.org ىلإ

يرُجى االنتباه ملا ييل: يجب أن تقوم املدرسة التي 

ترغب يف املشاركة يف التدريب من خاللها مبلء جزء 

من استامرة التسجيل أيًضا . 

لذا، اتصل باملدرس ة أوالً ملعرفة املستندات التي 

يحتاجون إليها للتحقق من ملفك.  

عىل املوقع اإللكرتوين، انقر فوق الرشيط “األرجواين” )ميكنك 
 IFG  »العثور عىل الرشيط أسفل الصور( الذي يحتوي عىل النص
- الصندوق املشرتك بني القطاعات للخدمات الصحية، هل ترغب 

يف أن تصبح ممرًضا أو أخصايئ رعاية صحية؟ وبذلك سوف تصل إىل 
 .(IFG )صفحة الصندوق املشرتك بني القطاعات للخدمات الصحية
وميكنك اختيار ”Integra Zorg“ من القامئة. سوف تنفتح قامئة 

جديدة تتضمن كل املعلومات الرضورية (معلومات عن املرشوع، 
قوائم املدارس، استامرة التسجيل،...وما إىل ذلك).  

ميكنك إرسال جميع االستامرات واملستندات واألسئلة إىل 

ifg-finss@fe-bi.org عنوان الربيد اإللكرتوين
 
 

Christine Van Dam 
مسؤول املرشوع  

بيانات االتصال  

الصندوق املشرتك بني القطاعات 
(IFG) للخدمات الصحي ة

Sainctelettesquare 13-15 
1000 Brussel 

رقم الهاتف: 54 250 38-02 
 www.fe-bi.org

 كسفن لِّج س
 دعوم يف

 هاصقأ
18/03/2022

التدريب املؤهل 
لاللتحاق مبهنة ممرض 

أو أخصايئ رعاية 
صحية لالجئني املُعرتف 

بهم رسمياً 



ما هي املؤهالت العلمية 

املؤهلة لالشرتاك يف 

الربنامج؟
 بناًء عىل شهادتك األساسية، 

ميكنك االختيار: 

أخصايئ رعاية صحي ة  	
	  (HBO5 )خريج متريض

بكالوريوس متريض   	

لك الحرية يف اختيار املدرسة. ميكنك العثور عىل 
 www.fe-bi.org. قامئة املدارس عىل موقعنا اإللكرتوين

 

العثور عىل صاحب عمل؟ 
يسأل الصندوق املشرتك بني القطاعات للخدمات الصحية أصحاب العمل 
يف قطاع الرعاية الصحية عام إذا كانوا ُمهتمني باملشاركة يف هذا املرشوع. 

سوف يتم إدراج أصحاب العمل املهتمني باملشاركة يف هذا املرشوع يف 
القامئة التي ستتلقاها بعد أن يتم اختيارك للمشاركة يف املرشوع. 

إذا تم اختيارك، فيجب عليك تحديد موعد مع واحد أو أكرث من أصحاب 
العمل املُدرجني يف هذه القامئة. 

الغرض من هذا املوعد هو:

التعرف عىل صاحب العمل. ميكنك اعتبار هذه املقابلة مبثابة مقابلة  	
عمل.

التعرف عىل الوظيفة التي سوف تلتحق بها كأخصايئ رعاية صحية  	
أو كممرض يف مكان العمل. ميكن اعتبا ر ذلك مبثابة فرتة تدريب 

قصرية . 

ميكنك تحديد هذا املوعد حتى منتصف شهر يونيو. 

إذا سارت األمور عىل ما يرام بني صاحب العمل وبينك كموظف وتم 
اختيارك للمشاركة يف املرشوع، فعندئذ ميكن إبرام عقد عمل بينك وبني 

صاحب العمل.  

 مهم: يجب أن يبدأ عقد العمل يف اليوم األول من التدريب. 

ما هي الرشوط التي يجب أن تفي بها؟ 
أن تكون الجئاً معرتفًا به رسميًا أو رشيك معارش لالجئ ُمعرتف به  	

رسميًا (يف سياق مل شمل األرسة). وأن يكون بحوزتك إثبات ورقي 
عىل ذلك.  

أن تكون قد اكتسبت بالفعل خربة يف هذا القطاع يف بلدك (عىل  	
سبيل املثال دراسة، أو تتمتع بخربات مهنية،... وما إىل ذلك).  

أنت تكون حاصاًل عىل مؤهل علمي أو شهادة متنحك الحق يف  	
االلتحاق بالتدريب أو أن تنجح يف اجتياز اختبار االلتحاق مبدرسة 

تؤهل للعمل كممرض أو أخصايئ رعاية صحية.  

	  (IFG )يطلب الصندوق املشرتك بني القطاعات للخدمات الصحية
الحصول عىل شهادتك التي حصلت عليها يف بلدك األم وأن يتم 

االعرتاف بها من قبل املركز الوطني البلجييك لالعرتاف بالشهادات 
األكادميية (NARIC) طاملا أمكن ذلك. 

استيفاء متطلبات املدارس املتعلقة باللغة. وأن يكون بحوزتك إثبات  	
ورقي عىل ذلك.  

اجتياز اختبارات االختيار الخاصة باملرشوع.  	
 

سوف يطُلب منك املشاركة يف اختبارات االختيار إذا كنت 

تستويف رشوط االختيار املذكورة أعاله بالكامل. 

تتكون اختبارات االختيار من جزأين: اختبار نفيس فني (

عىل الكمبيوتر) واختبار نفيس (شفهي). حيث تهدف هذه 

االختبارات إىل التحقق مام إذا كنت متتع بالكفاءات الكافية 

لتكون قادًرا عىل املشاركة يف التعليم املطلوب. 

ميكنك أداء اختبارات االختيار حتى نهاية مارس 2022.  

IFG) الفرصة لالجئني املُعرتف بهم رسميًا لاللتحاق 
بتدريب بدوام كامل للعمل كممرض أو أخصايئ 

رعاية صحية من خالل االلتحاق بوظيفة يف قطاع 
الرعاية الصحية.  

  

ما الذي نقدمه لك؟ 
1. عقد عمل يف قطاع الرعاية الصحية 

ميُول الصندوق املشرتك بني القطاعات للخدمات الصحية (IFG) الحصول 
عىل وظائف يف قطاع الرعاية الصحية للجنة املشرتكة 330.

وبالتايل، فإن املرشحني الذين ميكنهم املشاركة يف املرشوع يُوق عِّون 
عقد عمل يف أحد القطاعات التالية: املستشفيات ودور الرعاية النفسية، 

ومراكز الرعاية السكنية، والتمريض املنزيل، ومراكز إعادة التأهيل، 
مساكن محمية، واملراكز الصحية يف األحياء، والخدمات املتعلقة بالدم 

التابعة للصليب األحمر واملرافق والخدمات الصحية التكميلية واملشرتكة 
(باستثناء قطاع األسنان االصطناعية البديلة.) 

د املدة. ملزيد من  ويتعلق ذلك بعقد عمل بدوام كامل غري ُمحدَّ
املعلومات حول عقد العمل والراتب، يرُجى زيارة موقعنا اإللكرتوين . 

 
2. التدريب املؤهل لاللتحاق مبهنة أخصايئ رعاية صحية أو ممرض 

مبجرد اختيارك، سيكون لديك الحق يف التغيب عن العمل منذ اليوم 
األول يف املدرسة من أجل االلتحاق بالتدريب املؤهل لاللتحاق مبهنة 

ممرض أو أخصايئ رعاية صحية حتى نهاية العام الدرايس.  

يتعني عليك العمل لدى صاحب العمل الجديد خالل العطلة الصيفية 
للمدرسة (شهري يوليو وأغسطس.) سوف تحصل عىل راتبك ومزايا 

أخرى طوال فرتة تدريبك. 
 

معلومات إضافية: لقد وقعَّت عقد عمل، مام يعني أنه يحق لك 
الحصول عىل أيام إجازة. ميكنك أخذ أيام اإلجازة (فقط) خالل اإلجازة 

الصيفية (شهري يوليو وأغسطس.) 


