هناك نوعان من المساعدة االيجارية:

تقديم طلب منحة
مساعدة بدل انتقال
السكن والمساعدة
اإليجارية :
بإ يجا ز

المساعدة للنقل السكني ،كحد أدنى بـ { }400يورو
المساعدة اال يجارية تدفع شهريا ً وفقا ً لوضعكم العائلي
واالقتصادي

1 – 5100 Jambes
Éditeur responsable : A. FOURMEAUX, rue des Brigades d’Irlande,

أنّ الوافدين الجدد الى بلجيكا والذين ،يرحلون من
مراكز التضامن إليواء الالجئين العائد للصليب األحمر
أو لمكتب {الوكالة} االتحادية الستقبال طالبي اللجوء
أو الذين يخرجون من المباني المستقلة {الخاصة} ،هم
.يعتبرون أيضا ً بال مأوى

لمزيد من المعلومات:

المديرية العامة لإلقليم الفرنسي
}{Wallonie
دائرة السكن
مكنب المعلومات واإلرشاد السكني
الهاتف:
081/332310
يوميا ً اعتبارا ً من
)(8h30 - 12h30) (14h00 - 16h00
البريد اإللكتروني:
Logement.dgo4@spw.wallonie.be

أن منحة مساعدة بدل انتقال السكن والمساعدة اإليجارية
مقررة من اإلقليم
والمعروفة  ADELهي مساعدة ّ
الفرنسي Wallonne
تهدف الى تحسين شروط سكنكم
النك تستاجر مسكن غير صحي ومكتظ بالسكان وتود
استئجار سكن اخر

الشروط المطلوبة

للتذكير ،يجب األخذ بعين االعتبار

أن يكون قد أت ّم الثامنة عشر من العمر .أو أن
.يكون قاصرا ً متمتعا ً باالستقاللية
أن يكون من ذوي الدخل الضئيل {القليل} كدخل

 ابالغ المديرية العامة المسؤولة عن المساعدة اإليجارية} {ADeLفي حال:
}نقل السكن ،الوالدة ،الزواج ،لم شمل العائلة{...
 ال تؤجر سكنك الجديد ال تستقبل نزالء جدد ،إذا كان السكن غيركاف أو غير متسع

 {CPAS} .المساعدات االجتماعية
ً
أن يكون السكن الجديد الئقا ً صحيا ً ومالئما مع
الوضع العائلي
ً
أالّ يكون المستفيد مالكا لسكن
أن يتعهد المستفيد الوفاء بالتزام بعض
التعليمات المحددة في االستمارة }{IV

إذا الحظ أحد المراقبين ،خالل زيارته لسكنكم ،أنكم
لم تتقيدوا بالتعليمات المنصوص عليها من قبل
الدائرة ،فيتوجب عليك أن تؤدّي المبالغ المستلمة

الشروط للحفاظ على المساعدة اإليجارية

تستاجرسكن آخر وتترك السكن
اما النك
ٍ
الغير المالئم بسبب اإلعاقة الجسدية
لديكم أو أن أحد أفراد العائلة لدية
إعاقة جسدية

.اما النك بدون مأوى وتستأجر سكن األن

المساعدة اإليجارية هي مساعدة سكنية ال
تمنح لمدى الحياة
هناك مراقبة مستمرة كل سنتين بغية التأكد
من مدى احترامكم للشروط الواجب توافرها
للحصول المساعدة االيجارية بشكل مستمر
متى تفقد حقك من المساعدة االيجارية وذلك في
الحاالت التالية
إذا أصبح الدخل الذي تتقاضاه أكثر من المبلغ المحدد
إذا أصبحت مالكا ً لسكن
إذا لم تلتزم بالتعليمات المحددة

بعض الحاالت الملموسة للتوضيح
مثال :تبعا ً لحالة لم الشمل ،هناك عدد من األشخاص الذين
وصلوا لسكني ،وكان هذا السمن ال يكفي إالّ لشخص .في
ي أن أبلّغ
هذه الحالة أن أبحث عن
ٍ
سكن آخر ويتوجب عل ّ
المديرية المسؤولة }{ADeL
مثال آخر :إذا كانت بطاقة اإلقامة لم يعد
صالحاً ،ث ّم حصلت على بطاقة جديدة،
يتوجب عليك أن ترسل صورة واضحة عنه
مثال آخر :عند نقلي من السكن،
ي أن أعلم الدائرة
يتوجب عل ّ
المسؤولة بأقصى سرعة ممكنة
}’{ADeL
خالل ثالثة اشهر كحد أقصى

