
 لإلدماج(المكتب الوطني  ONISو ال =الصندوق الوطني للتضامن) fond national de solidarité) FNS ال
 ) ھما دائرتین حكومیتین مختلفتین.Office national d'inclusion socialeاالجتماعي = 

 :FNS**تعریف ال
 

 REVISیصرف منحة ال الذيو ھو یسمیھ اغلب االشخاص "مكتب اآلرمجي)  الذيھو الصندوق الوطني للتضامن (
الذین لیس لھم اي مدخول مالي لمساعدتھم على العیش بكرامة في انتظار حصولھم على عمل و االعتماد على  لألشخاص

 انفسھم مادیا.
 

 ) :REVISیجب احترامھا خالل فترة االنتفاع بمنحة االدماج االجتماعي ( التيالشروط 
في العیش وبصفة متواصلة في لكسمبورغ. فعلى سبیل المثال ال یمكن لشخص  REVISیكمن اھم شرط للحصول على  -

 مقیم بصفة رسمیة في لكسمبورغ ولكنھ یعیش معظم السنة في بلد اخر (المانیا أو تركیا) ان یتقاضى ھذه المنحة.
راد فل، وفاة احد افبأي تغییر یحصل مع االشخاص المنتفعین بالمنحة، كتغییر عنوان السكن، والدة ط FNSاعالم ال  -

 العائلة، الحصول على دخل مادي شھري من خالل العمل او الحصول على ثروة مالیة كبیرة.
سیواصل صرف  الذي، FNSال بإعالممثال: في حالة الحصول على عمل و البدء في الحصول على راتب و لم تقوموا 

 تم صرفھ. يالذالمبلغ المالي الزائد  بإرجاع، سیتم مطالبتكم REVISمنحة ال
 في صرفھ للمنح على جدول مقاییس یمكنكم االطالع علیھ بالمرفقات الورقیة او على الرابط التالي: FNSیعتمد ال

 

 

 

 

 

 
 REVISتقدم بطلب للحصول على ال الذيعلى حساب بنكي واحد یتم تحدیده من طرف الشخص  REVISیتم صرف ال

مجموعة من االشخاص حتى و ان لم یكونوا اقرباء الحصول مع  بإمكانسواء كان یعیش لوحده او مع افراد عائلتھ ( 
 طالما یتقاسمون السكن في نفس العنوان). REVISبعضھم على منحة ال

بشكل نھائي.  REVISیجب ان یتجاوزھا حتى یخرج من منظومة ال  التيلكل تركیبة اسریة سقف معین من الرواتب 
 مثال:

، في حالة اشتغل االب او االم او ۲۷٦٤شھریا على منحة قدرھا  revisن تحصل من ال عائلة متكونة من اب و ام و طفلی
من  ایخرجوكي  ۳٦۸٦االثنین معا یجب ان یتجاوز مداخیل االسرة من العمل فقط ( من دون احتساب منحة االطفال) 

ول على منحة تكمیلیة من ال و اقل من ھذا المبلغ بالنسبة لھذه التركیبة االسریة سیواصلون الحص revisمنظومة ال 
revis. 

) و ھي منحة یمكن طلبھا allocation de vie chèreیصرف منحة غالء المعیشة ( الذيھو ایضا الصندوق  FNSال
 من كانون الثاني الى غایة آخر یوم من أیلول. ۱مرة واحدة في السنة و یمكن تقدیم الطلب في الفترة الممتدة بین 

یوما في السنة سواء  ۳٥، لدیھا الحق في السفر خارج اللوكسمبورغ لمدة REVISة بمنحة الكل شخص او عائلة منتفع
كانت بشكل متتابع او بفترات مختلفة من نفس السنة. في حالة مغادرة البلد لمدة طویلة تتجاوز الخمسة ایام، یجب اعالم 

ارسال برید اثناء فترة غیابكم الن  انما لتجنبوبتاریخ مغادرتكم و تاریخ عودتكم. ھذا االجراء لیس لمراقبتكم  FNSال
عن الموعد بسبب عدم اطالعكم على البرید، فقد ینتج عن ذلك حرمانكم من  وإذا تخلفتمالبرید یمكن ان یتضمن استدعاءا 

 .REVISالحصول على منحة ال
تشفى د االجتماعي التابع للمسفي حالة حصول طارئ صحي ینتج عنھ اقامة طویلة بالمستشفى، یمكنكم ان تطلبوا من المرش

 .FNSان یخبر ال



 REVISتتبع تقدیم طلب للحصول على  التي*االجراءات 

. لیكن في علمك أنك ستعامل بنفس الطریقة التي یعامل بھا األشخاص الذین یتقاضون ھذا الدخل. فلیس ھناك أي معاملة ۱
 ا اعتداء على مبدأ المساواة.خاصة بالالجئین الذین حصلوا على الحق القانوي. فقد یعتبر ھذ

). كما یجب علیك FNS.یجب علیك أوال طلب استمارة طلب من أخصائي اجتماعي أو من الصندوق الوطني للتضامن (۲
). سیقوم الصندوق حینئذ بإرسال استدعاء FNSاضافة كل المستندات المطلوبة وإرسالھا الى الصندوق الوطني للتضامن (

. فیتم إرسال ھذا االستدعاء مع تاریخ وقت الموعد عن طریق البرید على شكل ADEMلتوظیف) للذھاب الى آدم (وكالة ا
ضرف مضمون الوصول یسلمك أیاه ساعي البرید في منزلك. في حالة غیابك یتوجب علیك سحب ھذا الضرف من مكتب 

یتوجب على كل أفراد  REVISاعي .البرید. حذار! فقد یسبب عدم الذھاب الى الموعد فقدان الحق في دخل اإلدماج االجتم
 عاما الذھاب الى ھذا الموعد. ٦٥األسرة البالغین باستثناء كبار السن و الذي یتجاوز سنھم 

باستقبالك وبإنشاء ملف تعریف یخصك ویسألك عن تفاصیل حول اللغات التي  ADEM.یقوم أحد موظفي وكالة التشغیل ۳
التي شغلتھا قبل مغادرة بلدك. ثم یعطیك الموظف نموذج یجب ملؤه. فإذا كنت تتقنھا والدراسات التي قمت بھا والمناصب 

. في بعض األحیان یصعب EZZLبحاجة الى مساعدة أو استفسارات یمكنك االتصال بأخصائي اجتماعي أو جمعیة او 
ن موظف الذي یستجوبك، ععلى الالجئین الناطقین باللغة العربیة فھم كل ما یقال لھم، في ھذه الحالة یجب علیك إبالغ ال

 عجزك على الفھم.

ثم یقوم مرشد باتباع ملفك، فإذا وجد  ADEM.إذا أظھر ملفك أنك قادر على العمل والبحث عن وظیفة، فأنك ستسجل في ٤
 ھذا األخیر شغل یناسبك فسوف یوجھك نحو الشركة التي من شأنھا ان تشغلك.

حدد لك موعد مع وكیل جھوي(ھو مرشد اجتماعي یساعدك على .إذا أظھر ملفك أنك غیر قادر على لعمل فسوف ی٥
) في مدینتك أو منطقتك. فقد یطلب منك ھذا األخیر ان تسجل نفسك في دورة لتعلیم اللغة ARISاالندماج في سوق الشغل) (

 اوان تشارك بصفة مؤقتة في اشغال عامة مقابل منحة خاصة.
) و ھو مرشد اجتماعي Agent régional d'inclusion sociale(االجتماعي  لإلدماجھو الوكیل الجھوي  ARISال

 ONISتابع لل

 

 ONIS** تعریف ال
 

الموجودین في كل بلدیات  ARISیتفرع منھ الوكالء الجھویین  الذياالجتماعي و  لإلدماجھو المكتب الوطني 
 اللوكسمبورغ.

انكم غیر جاھزین لسوق العمل و خاصة بسبب عدم معرفتكم بواحدة من اللغات الرسمیة للبلد  ADEMبعد ان یقرر ال
دعوة لحضور اجتماع (الحضور ضروري و اجباري و یتم اعالمكم بالموعد عن طریق برید مضمون  ONISیوجھ لكم ال

باإلضافة إلى عدة معلومات  REVISتخص شروط االنتفاع بمنحة ال التيالوصول) یقدم لكم خاللھ العدید من المعلومات 
 تم ذكرھا في ھذا النص.

 ARISو تحصلون على موعد مع الوكیل الجھوي ONISفي نھایة االجتماع، یطلب منكم التوقیع على اتفاقیة تعاون مع ال
 تسكنون بھا. التيالتابع للبلدیة 

 planاء مخطط تفعیل (كذلك ضروري و اجباري. یتم خالل ھذا الموعد انش ARISالحضور للموعد مع ال
d'activation.و ھو عبارة عن اتفاقیة لتنفیذ بعض الشروط حسب حالة كل شخص ( 

مثال: یطلب منكم الوكیل الجھوي تعلم اللغة الفرنسیة من خالل التسجیل في دورات تعلیم اللغة و علیكم احضار وثیقة 
 تابعة الدروس.التسجیل في دورات دروس لغة ثم احضار شھادة تثبت انكم قمتم بم

 من المھم كذلك احضار بعض الوثائق المھمة خالل ھذا الموعد االول مع الوكیل الجھوي، مثال:
، رخصة القیادة ان كان لدیكم، بطاقة الھویة، نسخ عن CVالوثائق الطبیة في حال وجود مشكل صحي، سیرة ذاتیة 

 الشھادات الدراسیة ان كان لدیكم الخ...
 الوكیل الجھوي لكم سیكون ھدفھ اما: إعدادهبسیقوم  الذيالمخطط 

تثبیت وضعیتكم ففي حالة المرض مثال تكون األولویة ھي متابعة العالج حتى تتحسن الحالة الصحیة او مثال متابعة -
 دروس لغة فرنسیة حتى تتمكنوا من تحصیل حد ادنى یساعدكم على ایجاد عمل في وقت الحق.



مى نشاط للصالح العام و یكون ضمن المؤسسات الوطنیة. ھذا التفعیل سیكون في اطار القیام بتفعیلكم من خالل ما یس-
) و ھو لیس عقد عمل و یمكن تجدیده كل سنة الى غایة ان تصبحوا جاھزین convention de travailمعاھدة شغل (

 .ADEMلسوق العمل االولى و التسجیل بوكالة التشغیل 

، سیتم في مرحلة اولى توجیھ ARISستقومون بتوقیعھ مع الوكیل الجھوي  الذيلتفعیل بنود مخطط ا بأحدفي حالة االخالل 
لمدة  REVISمن منحة ال ٪۲۰مواصلة عدم احترام اي من البنود، یتم ارسال تنبیھ ثاني مع خصم  وفي حالةانذار كتابي 

 ۳بشكل كامل لمدة  REVISمنحة ال شھور و في حالة مواصلة عدم احترام البنود رغم االنذار الثاني، سیتم قطع صرف ۳
 شھور.

یوما في السنة سواء  ۳٥، لدیھا الحق في السفر خارج اللوكسمبورغ لمدة REVISكل شخص او عائلة منتفعة بمنحة ال
كانت بشكل متتابع او بفترات مختلفة من نفس السنة. في حالة مغادرة البلد لمدة طویلة تتجاوز الخمسة ایام، یجب اعالم 

ارسال برید اثناء  وانما لتجنبایام قبل سفركم. ھذا االجراء لیس لمراقبتكم  ۸بتاریخ مغادرتكم و تاریخ عودتكم  ARISال
ك عن الموعد بسبب عدم اطالعكم على البرید، فقد ینتج عن ذل وإذا تخلفتمفترة غیابكم الن البرید یمكن ان یتضمن استدعاءا 

 .REVISحرمانكم من الحصول على منحة ال

 


