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متي يحق لك الحصول عىل اعانات العاطلني عن العمل كلًيا؟ 
• عند قيام صاحب العمل بترسيحك مع إخطارك قبل ذلك بوقت كاٍف•أو بمنحك التعويض املناسب للفصل من العمل.	
• عند انتهاء•عقدك املؤقت••وعدم حصولك عىل عقد جديد.	
• يف بعض الحاالت•،•وبعد التخرج وبعد فرتة انتظار•؛•	
• اعتماًدا عىل السن•،•لديك عدة أيام من استحقاقات العمل أنظر أدناه•:	

السن الحد األدني لأليام املستحقة)*()**(•

حتي•63•سنة 213•يوم•–•خالل آخر•12•شهًرا

من•63•ايل•94•سنة 864•يوم•–•خالل آخر•33•شهًرا

05•سنة فأكثر 426•يوم•–•خالل آخر•24•شهًرا

*•إذا كنت مواطنا من إحدى الدول األعضاء•الثماني الجديدة•)استونيا واملجر والتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية•
التشيك(•فيجب تقديم ترصيح اإلقامة وتصاريح العمل لفرتات االقامة ببلجيكا قبل األول من مايو•9002•إذا لزم ذلك إلثبات أهليتك.•

إذا كانت لديك الجنسية البلغارية أو الرومانية أو إذا لم تكن من رعايا املنطقة األوروبية•،•فينبغي أن يكون لديك دائما إقامة سارية املفعول•
وكذلك ترصيح عمل ساري املفعول عند التقدم بطلب للحصول عىل إعانات البطالة.•

*•*•إذا لم يكن لديك ما يكفي من األيام املستحقة يف بلجيكا•،•ففي بعض الحاالت يمكنك االستفادة من فرتات االقامة ببلد آخر.•سوف يمدكم•
أوسرتيا سنرت•/•ديوان الخدمة املدنية•CSC/VCA•باملعلومات الالزمة.•

إذا كنت ال تستويف معيار أيام العمل•،•يمكن لألوسرتيا سنرت•/•ديوان الخدمة املدنية•CSC/VCA•••التتحقق مما إذا كان لديك خيارات أخرى

إذا أصبحت عاطال عن العمل كلية؟  ما الذي يتعني عليك فعله 
• 	CSC/VCA•.•يجب أن تتقدم يف أقرب وقت ممكن إيل أوسرتيا سنرت•/•ديوان الخدمة املدنية

• يف غضون•8•أيام بعد الترسيح من العمل،•يجب عليك التسجيل لدى وكالة•MEROF•)الونيا•)ووكالة•BADV•فالندرز ووكالة•(•	
siritcA•بروكسل(•للبحث عن عمل!

التالية : لكي تتمكن من تقديم طلبك بشكل صحيح وكامل أحرض الوثائق 

• 	siritcA••ووكالة•BADV•ووكالة•MEROF•شهادة من وكالة
• 4C•)شهادة عمل(•–•يمكن تقديمها يف وقت الحق.•ال تنتظر.•	
• نسخة من خطاب اإلخطار ونسخة من عقد العمل.•	
• اإلقامة وبطاقة العمل وللحصول عليهما يمكنك التوجه ايل ادارة البلدية.•	
• إذا كان لديك رشيك•)باستثناء•الزوج او الزوجة(•بدون دخل••،•فيجب أن يصطحبك الستكمال ملفك	

أين يمكنك تقديم طلبك؟

سوف تجد العنوان املحيل ملكتب أوسرتيا سنرت عيل املوقعeb.enilno-vca.nesserda//:ptth•،•/eb.engil-ne-csc.sesserda//:ptth/.••وأدخل الرمز الربيدي•

تقدم هذه الوثيقة عىل سبيل العلم. يمكنك الحصول عىل املعلومات الرسمية باللغة الهولندية أو الفرنسية أو األملانية عرب املوقعeb.meno.www  أو سكرتارية  الخدمة 
. CSC املدنية املحلية

 البطالة الكلية•؟
اتخاذ االجراءات املناسبة يف الوقت املناسب!
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آداة•CSC-VCA•–•بطاقة معلومات عن البطالة الكلية


