
التطوعي  العمل 
بلجيك في 
مساعده
تفاعل مشاركه

متبادلة لقاء
شغف



التعرف على أشخاص جدد  الفرنسيه  للتحدث ب

لفعم بلجيكا

لوضع خبرتكم بالحياة في خدمة االخرين 

للدفاع عن أفكاركم لمساعده من هم في صعوبة 

الكتشاف مجاالت أخرى 

للتمتع, لإلحساس بفائدتك

التطوع

لماذا؟



 عمل مجاني اختياري من 
 اجل المنفعة العامة

قناعات الشخصية وال

 أيه مؤسسه غير تجاريه أو 
 جمعيه أو بلديه أو مشفى أو نادي

رياضي الخ

وملتزم حر 

من إخبارهم  الالئق  من   ولذا 
بإمكانكم عليكم  تمد   يعتمد 

أي في  التطوعي  العمل   توقيف 
ان تنسوا  ال  ولكن  لحظه 

التطوع

ماهو؟

أين؟



أوراق  هنالك  هل 

في بلجيكا نعم :

ونية قان • اإلقامة ال

فادة من المساعدة المادية كطالب لجوء أو قاصر. • االست

ماجور  التطوعي  العمل  هل 

ال التطوع ليس عمل  

جيد بشكل  بالفرنسية  التحدث  يجب  هل 

يعتمد ذلك على نوعيه العمل

فرنسية ولغتك فرنسية، يمكن التطوع مع شخص يتكلم ال  إذا كنت ال تتحدث ال
األم أو تندمج في مجموعة

مسترجعة النفقات  هل 

 بعض المؤسسات تعوض المتطوعين ببعض النتفات كالنقل والوجبات. هذا
 التعويض غير إجباري

التطوعي   العمل  على  تأمين  هنالك  هل 

غبر امين يدفع االضرار ضد ال أمين عن المسؤولية المدنية إجباري. الت  .الت



التطوعي؟ العمل  إيجاد  كيفية 

ATTENT ION

هذه المؤسسات تسقبلكم فقط باللغة الفرنسية

مساعدتك؟    يمكنها  التي  المؤسسات 

   • Namur (PFV) الخدمة التطوعية لمدينة نامور
namur@volontariat.be ou 0497 99 53 25 :  عن طريق أخذ موعد 

   • Mons (PFV) الخدمة التطوعية لمدينة نامور
mons@volontariat.be ou 0474 06 98 22 :  عن طريق أخذ موعد 

   • Nivelles (PFV) الخدمة التطوعية لمدينة نامور
nivelles@volontariat.be ou 0495 34 52 46 :  عن طريق أخذ موعد 

   • Bruxelles (PFV) الخدمة التطوعية لمدينة نامور
centre.bruxelles@volontariat.be ou 02 219 53 70 :  عن طريق أخذ موعد 

   • Accueil et Orientation Volontariat الخدمة التطوعية لمدينة نامور 
 : Wavre, Louvain-La-Neuve, Waterloo et Braine L’Alleud بمدن

www.volontariataov.wixsite.com/aovolontariat

   • Province de Liège الخدمة التطوعية لمدينة نامور
n04 279 76 295:  عن طريق أخذ موعد 

   • Province du Luxembourg الخدمة التطوعية لمدينة نامور
volontariat@province.luxembourg.be ou 063 21 24 73

   • Verviers ب « Volont’& Vous » ألمصلحة
volontevous@verviers.be ou 087 35 37 25

   • إمكانيات أخرى
www.levolontariat.be/associations-facilitatrices



التطوعي؟ العمل  إيجاد  كيفية 
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 بالتعاون مع المراكز
اإلقليمية لالندماج

حظه مال

التواصل بإمكانك   لو لديك سؤال 
للتطوع الفرنكوفونية  المنصة  مع 

 (PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT)

info@levolontariat.be – 02 512 01 12  

www.levolontariat.be/volunteer

: الصغيرة  • اإلعالنات 
 
 
 
 

التطوعي  بالعمل  المعنية  الجمعيات  مع  المباشر  • التواصل 

المواطنة أو  الفرنسية  اللغة  أستاذ  أو  االجتماعي  مساعدك   اسأل 
بالسنتر المسؤول  الموظف  • .أو 

bonnescauses.be

levolontariat.be

fovento.be

http://www.levolontariat.be/volunteer

