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Իշխանության կողմից քաղաքացիներին ամենամոտը դա 

քաղաքապետարանն է: Բելգիայում դրանց թիվը հասնում է 589-ի. Վալոնիայի 

համայնքները և 262 քաղաքները բաժանվում են 5 նահանգների միջև` 

Բրաբան վալոն, Հենո, Լիեժ, Լյուքսեմբուրգ և Նամյուր: 

 

Քաղաքապետարանի գործունեության բոլոր շրջանակները բխում են 

բնակիչների ընդհանուր պահանջներից. հասարակական կարգուկանոնի 

պահպանում, քաղաքացիական կացության և բնակչության գրանցումների 

կառավարում, ամուսնություններ, շրջապատի մաքրություն, CPAS, որը 

կառավարում է սոցիալական օգնությունը, հանրային աշխատանքներ, 

բնակեցում, հանրային կրթություն... 

 

Իմ գործընթացին վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերի համար դիմում եմ 

տարածքային վարչական մարմնին: Մասնավորապես նրան եմ տեղյակ 

պահում իմ բնակության վայրի մասին: Ոստիկանը կայցելի ինձ, որպեսզի 

ստուգի իրոք այդտեղ եմ ապրում. իր զեկուցման հիման վրա վարչական 

մարմինը ինձ կտա բնակության վայրը հաստատող տեղեկանք: Այդ 

տեղեկանքի պահանջը կզգացվի հետագա բազմաթիվ քայլերի ժամանակ: 

 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող բաժինը կառավարում է բնակության 

իրավունքին վերաբերյալ կոնկրետ հարցեր: Այն անձամբ որոշում չի 

ընդունում. կատարում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության 

կարգադրությունները:

Համատիրություն 
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Իմ կացության քարտի ժամկետը տարածքային վարչությունում եմ 

երկարացնում կամ վերցնում նորը, հայտնում եմ իմ հասցեի կամ ընտանիքի 

կազմի փոփոխությունը: 

 

Տվյալ համայնքում իմ կացության ժամանակահատվածում կարող եմ օգտվել 

համայնքի կողմից իր բնակչությանն առաջարկված ծառայություններից: 

 

Ժամանելունս պես տեղեկանում եմ այդ ծառայությունների և տարածքային 

մասնաճյուղերի մասին, որտեղ կարող եմ դիմել իմ կարգավիճակը 

կարգավորելու համար:  

Համատիրություն 
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C.P.A.S. = Սոցիալական գործողությունների հանրային 

կենտրոն  

Սոցիալական գործողությունների հանրային 

կենտրոնը դա մի  համայնքային 

համերաշխության ծառայություն է, որը  

ֆինանսավորվում է աշխատող քաղաքացիների 

հարկերի կողմից: Այն օգնություն է 

կազմակերպում տվյալ համայնքի տարածքում 

սոցա-հոգեբանական, սոցիալական, ֆինանսական և նյութական 

դժվարություն ունեցող մարդկանց համար: Բելգիայում, յուրաքանչյուր ոք 

իրավունք ունի սոցիալական օգնության, վերջինիս նպատակն է 

հնարավորություն տալ ամեն մեկին մարդկային արժանապատիվ կյանք 

վարել. Սոցիալական օգնություն ստանալու համար դեռ պետք է 

համապատասխանել է մի շարք չափորոշիչների և ներկայացնել  պահանջվող 

փաստաթղթերը: 

 

C.P.A.S ներկայանալուն պես, մի սոցիալական աշխատող է 

նշանակվում է իմ կարգավիճակը ուսումնասիրելու և գործ 

կազմելու համար: Ցանկացած դիմում ենթակա է ժողովրդի 

կողմից ընտրված ներկայացուցիչներից կազմված խորհրդի 

որոշմանը: Սոցիալական աշխատողը նրանց ներկայացնում է 

իմ պահանջները և այնուհետև ինձ տեղյակ պահում նրանց որոշման մասին:  

C.P.A.S. 

C.P.A.S. 
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Ինչպես յուրաքանչյուր վարչական գործողություն, սա նույնպես կախված է 

բարդ և խիստ կանոններից. նախևառաջ  պետք է ստուգել, թե որ CPAS-ն է 

իրավասու. հիմնականում դա լինում է բնակության վայրինը, բայց կարող են 

հաշվի առնվել ուրիշ չափանիշներ: 

 

Սոցիալական աշխատողը նախևառաջ փորձառու, 

վստահելի անձ է, որը լսում և փորձում է պատասխանել 

իմ հարցերին. Կարևոր է հասկանալ, որ նա չէ որոշումներ ընդունողը: Այն 

միջնորդ է  անձի և որոշում ընդունող մարմինների միջև: 

 

ՈՒշադրություն, ցանկացած տրամադրված օգնություն պայմանավորված է իմ 

բնակության և բնակության իրավունքի գործողության ժամկետի հետ: Ես 

ուշադիր պետք է լինեմ ժամանակին իմ փաստաթղթերի գրանցման 

գործողության ժամկետը երկարաձգելու և նախապես զգուշացնել իմ 

սոցիալական աշխատողին ցանկացած տեղափոխման մասին, որպեսզի 

ապահովվի իմ գործի փոխանցումը մյուս CPAS: Ցանկացած իմ իրավիճակի 

փոփոխություն հետևանքներ կունենա ինձ հատկացված օգնության 

պայմանների վրա: 

 

Ընդ որում, օգնության տրամադրումը հիմնականում ենթարկվում է մի շարք 

պարտավորությունների (դասընթացներ, աշխատանքի փնտրում...): Ես շատ 

ուշադիր պետք է լինեմ  կատարելու այդ պարտավորությունները և դրանց 

մասին տեղեկացնելու իմ սոցիալական աշխատողին: CPAS աջակցությանը 

տրվում միայն այն դեպքում, եթե չկա ուրիշ հնարավորություն բավարարելու 

սեփական կարիքները: 

C.P.A.S. 
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Սոցիալական աշխատողը  ինձ հետ  քննարկում է իմ կարգավիճակը և 

պատրաստում գրավոր հաշվետվություն:  

 

Դիմումները կարող են լինել. 

• Պահանջարկ սոցիալական աջակցություն` իմ կարիքները հոգալու 

համար: Ֆինանսական պահանջ տրանսպորտի համար: 

• Ֆինանսավորման հայտ առաջին տանվարձը և վարձակալման երաշխիքը 

վճարելու համար: 

• Պահանջարկ ներքին հարդարման դրամական պարգևի: 

• Ֆինանսական պահանջ բժշկական ապրանքագրի վճարման կամ 

բուժական վերահսկողության համար: 

• Պահանջարկ ուսման վարձի աջակցության համար: 

 

Օրինակ 

Ես գտել եմ մեկ սենյականոց բնակարան, որտեղ կարող եմ տեղափոխվել 

հունվարի 15-ին: Տանվարձը կազմում է 450 եվրո` կոմունալ ծախսերը 

ընդգրկված:  Տանտերն ինձանից պահանջում է 2 ամսվա երաշխիք: Ես պետք 

է նաև որոշ ծախսեր կատարեմ տեղափոխվելուց առաջ, որը կազմում է 200 

եվրո: Դասընթացներին հաճախելու համար ինձ հարկավոր է նաև 

ավտոբուսի մշտական տոմս: Մշտական տոմսի ամսեկան վճարը կազմում է 

20 եվրո: 

Դիմում, խնդրանք 
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Դիմում, խնդրանք 

Իմ հարցերով զբաղվող սոցիալական աշխատողին դիմում եմ ընդհանուր 

սոցիալական օգնության համար: Դիմում եմ նաև կանխավճար ստանալ 

առաջին տանվարձը և երաշխիքը վճարելու համար, որը կփոխհատուցեմ ըստ 

առաջարկված պլանի: Դիմում եմ նաև ինձ տրամադրել մինչև հունվարի 31-ը 

գոյատևելու կանխավճար և ավըոբուսի մշտականը տոմսի գումար:  

 

Կանխավճարը դա գումարային վարկ է: Այն ներգրավում է փոխհատուցում: 

Կան նաև ոչ-փոխհատուցելի օգնությունների, որոնք ինչպես արդեն բառն է 

նշում ենթակա չեն մարմանը:  

 

Սոցիալական աշխատողը ներկայացնում է իր սոց քննումը 

Խորհրդին և ինձ փոխանցում որոշումները: CPAS-ն ինձ 

ուղարկում է հաստատված որոշումը պատվիրված 

նամակով: Եթե համաձայն չեմ Խորհրդի որոշմանը, ապա 

կարող եմ 30 օրվա ընթացքում բողոք ներկայացնել. տվյալ 

դեպքում դիմում եմ փաստաբանի կամ որևէ իրավական ծառայության 

օգնությանը, որը անվճար կբողոքարկի Աշխատանքային Դատարանում: 

 

Խորհուրդը կհատկացնի օգնությունը ըստ սոցիալական քննման 

գնահատմանը: Եթե ես ապրում եմ որևիցե մեկի կամ որևիցե մեկը կարող է 

ապահովել իմ կարիքների նույնիսկ որոշ չափով, ապա օգնությունը կարող է 

լինել մասնակի կամ մերժվել: 
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Այլ սոցիալական 
ծառայություններ  

Երիտասարդների իրավունքները պաշտպանող 

ծառայություններ 

Նրանք տեղեկացնում են երիտասարդներին իրենց իրավունքների մասին:  

Երիտասարդներին օգնում են իրենց իրավունքները պաշտպանել դպրոցում, 

աշխատանքային վայրում, երիտասարդաների բարեկեցությանը, 

օտարերկրացիների իրավունքներին վերաբերող հարցերում: Նրանք 

լիազորված են պայքարել սոցիալական խտրականության դեմ և խթանել 

երիտասարդների և ընտանիքների ինքնավարությանը: 

Նրանց ծառայությունները անվճար են և շաբաթվա ընթացքում  

կազմակերպվում են հերթապահ ընդունելություններ:  

www.sdj.be 

 

Ընտանիքի պլանավորման կենտրոն և  ընտանեկան, 

ամուսնության և սեռական տեղեկատվության և աջակցության 

կենտրոն 

Նրանք ընդունում և տեղեկացնում են խորհրդի կարգով հղիության, 

հակաբեղմնավորիչների և փոխանցվող սեռական հիվանդությունների 

մասին: 

www.loveattitude.be/centres-de-planning  

http://www.discri.be
http://www.sdj.be
http://www.loveattitude.be/centres-de-planning/
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Այլ սոցիալական 
ծառայություններ  

Ծննդյան և մանկության գրասենյակ 

Այն ապահովում է անվճար հղիությունների հսկողությունը և մանկան 

զարգացումը (առողջապահություն, պատվաստումներ, սնունդ, 

խոսակցականը ...): Այն կազմակերպում է նաև երեխաներին պահելու 

ծառայություններ. երեխաների մեկօրյա մանկապարտեզներ, բաց տներ, 

մանկամսուրներ, փորձառու խնամակալներ... (Այս ծառայությունները 

վճարովի են): 

www.one.be 

 

Ծառայություն հիվանդների համար 

Երբ ընդունակ չեմ տեղաշարժվելու CPAS-ի կողմից կազմակերպվում են 

սննդի տուն առաքման ծառայություններ, իսկ սարքավորումների 

տրամադրում (հենակներ, անթացուպ, սայլակ...) կազմակերպվում է Կարմիր 

խաչի կամ բժշկական ապահովագրության կողմից: 

http://www.discri.be
http://www.one.be

