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 السكن
 

  البرنامج الوطني إلسكان الالجئين مؤهل أن يعرض عليك سكن مستقر ودائم:
 
 

 

 
 ( تكلفة الحياة المعيشية أرخص؛١ 

 ( مساحة البيوت عامًة أوسع؛٢

( نقليات عامة، متاجر وكافة الخدمات العامة )مدارس، جامعات، مراكز صحية...( موجودة في مجمع األراضي ٣
 الفرنسية؛

مجمع ( إجراءات إدارية )االعانات المالية، الضمان الصحي، إعادة توحيد األسرة( وخدمات العامة متشابهة في ٤
 الفرنسية؛ المناطق

 

  

أنا الجئ أو مستفيد من الحماية المؤقتة: 
لبرنامج الوطني فيجوز لي اإلستفادة من ا

 الالجئين.إلسكان 
 

التعريف بالبرنامج 

الوطني إلسكان 

  الالجئين



 
  

لكي يساعدك في  االجتماعيتواصل مع مرافقك  (١

ثالثة أقاليم إمكانك تحديد. بتقديم الطلب  

 
تود العيش فيه، ثم يقترح عليك فريق عمل البرنامج الوطني  

لإلسكان بيتاً حسب ما هو متوفر لديه. إذا كنت لوحدك، 

الجئين في  سكن الجئ، أو عدة رفقاء سكن ننصحك بإيجاد رفيق

لحصول على سكن مناسب، وذلك لهذا اإلطار، لتعزيز فرصك 
  بسبب قلة وجود بيوت لألفراد العزل.

 

سيعلمك مرافقك االجتماعي باالقتراح األول  (٢
والوحيد الذي حصل عليه من قبل البرنامج الوطني 

، ويعلمك أيضاً بمواصفات المنزل )مثل إلسكان الالجئين
تكلفة اآلجر، مساحة البيت، التجهيزات المتوفرة...( وكذلك 
يعلمك بالموقع الجيوغرافي للمنزل )ميزات المنطقة، النقليات 

 الخدمات العامة، المتاجر ...(.العامة، 

  

عليك إعطاء موافقتك  ،االقتراح( في حال وافقت على هذا ٣

( لمرافقك عبر االستمارة الخاصة بذلك) الخطية
  االجتماعي.

  

هام: سيقوم المكتب الفرنسي للهجرة واالندماج بشراء 
 تذاكر القطار لاللتحاق بالسكن
النظام، تستطيع لمزيد من المعلومات حول هذا 

  االستفسار عن هذا الموضوع مع مرافقتك االجتماعية
 

 االجتماعيةالمرافقة 

 
، وذلك لمدة سنة اجتماعيةمرافقة  من االستفادةبإمكانك 

لتسهيل عملية اندماجك في فرنسا. يكون هناك مرافق 
يتأكد بأن اقامتك في السكن مريحة. يرشدك  اجتماعي

ويدعمك في طلب الحقوق العامة المتوفرة، في الحصول على 
دورات تعليم اللغة الفرنسية وفي تسجيل األطفال في 
المدارس )في حال لديك أطفال(. يساعدك أيضاً في حصولك 

 عمل أو المشاركة في دورات تدريب مهنية.على 

  

من البرنامج الوطني  لالستفادة< ما هي الشروط الالزمة -
 إلسكان الالجئين؟

  

الموارد المالية الكافية لدفع آجار السكن  عليك أن تملك
. تكلفة اآلجار تختلف حسب مواقع البيوت ومساحتها شهريا  

أيضاً، ولكنه ميسور التكلفة باعتبار أنك تستفيد من اعانات 
مالية شهرية لآلجار، تحدد إعتماداً على وضعك، والموارد 
المالية لكل شخص. االعانات هي: المساعدة المالية لدفع 

عدات اآلجار، والخاصة بالسكن، دخل التضامن النشط، المسا
 مالية للعائلة ...

  

< كيف تقدم طلب للسكن عبر البرنامج الوطني إلسكان -
 الالجئين؟

 
 

 
 
 

 
 

 لمزيد من المعلومات 
plateformedihal@giphabitat.net 

Tél : 01 41 58 76 82 
En 
 
 
 

الجئ أو مستفيد من الحماية المؤقتة قد  3448، حوالي 2015منذ عام 
 استفادوا من خدمات البرنامج الوطني إلسكان الالجئين ووجدوا منزالً.
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