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 العمل
2020مايو/أيار  06    

 
 

 الصحية  19ـ  بمواجهة أزمة كوفيد (Pôle emploiمركز التوظيف )

مايو/ أيار  18ابتداًء من  (Pôle emploiمركز التوظيف ) وكاالتإعادة فتح 

 واستعادة النشاط بشكل متدرج في مرحلة  ما بعد العزل
 

 (Pôle emploiمركز التوظيف )طبقاً إلعالن الحكومة، فإن استعادة النشاط في فترة ما بعد العزل الصحي ستتم بشكل تدريجي في 

بعد وقت ضروري للتحضير تمر إعطاء األولوية للعمل عن بعد إن كان هذا العمل عن بعد مالئم لتحقيق هذا النشاط. وسوف يس
مايو/ أيار. إعادة االفتتاح هذه تمت ضمن اقصى درجات احترام اإلرشادات  18االفتتاح منذ الوكاالت  ودتعامايو/ أيار، 11ألسبوع 

مركز التوظيف ، مع المبدأ األول وهو حماية الموظفين والمستخدمين الذين يتواجدون في مواقع الصحية التي أعطتها السلطات العامة
(Pôle emploi). 

 مبادئ تنظيم النشاطات في الوكاالت
 

ً في الوكاالت وبموعد  (Pôle emploiمركز التوظيف )بداية، سوف يقوم  بتركيز نشاطاته على تلك التي تتطلب حضوراً شخصيا

 حصراً، وذلك لضمان نوعية الخدمة.

 لب العمل الوصول إلى األكشاك ذات االستخدام الحر أو معدات أماكن االستقبال )آالت التصوير، آلة السكانر( من قبل طا
 ؛للتسجيل أو تحديث تسجيله

 تبادل شخصي وجها لوجه مع مشرف؛فيه  موعد من األساسي أن يتم 

  موعد تم تقرير أنه ال بد من أن يتم في الوكالة من طرف مشرف، حسب وضع طالب العمل، أو الذي من أجله عبر طالب العمل
 عن حاجته بأن يتم في الوكالة

 
 بتعويضات طالبي العمل.محدوداً بأوضاع الطوارئ، بشكل خاص حول المواضيع المرتبطة  يكوناالستقبال دون موعد سوف 

 
معايير استعادة النشاط سيتم تعديلها على مدار األسابيع بغية أن تتالءم مع تطور األزمة الصحية، واإلرشادات الحكومية و التنظيم 

 .(Pôle emploiمركز التوظيف )الشامل ل

 

 المبادئ الصحية

مركز المحددة لتنظيم النشاطات واستخدام المعدات المخصصة لتأمين الحماية الصحية للعاملين وللمستخدمين في مواقع بروتوكوالت ال

 سيتم تحديدها من اآلن فصاعداً وسيتم نشرها قريباً وبشكل واسع على كامل المتعاونين. (Pôle emploiالتوظيف )

 المطبقة في متر بين شخصين وتطبيق "الممارسات الوقائية"،  1مسافة أدناها  احترام( مركز التوظيفPôle emploi)  منذ

 بداية األزمة الصحية، تتم المتابعة بالعمل بها أياً كان وضع العمل.

  ،ستعما  مستحضرات معقمة( موضوعة لالسوف تكون هناك معدات )كمامات، أقنعة شفافة، مستحضرات معقمة كحولية

ضمن الشروط  (Pôle emploiمركز التوظيف )في كل موقع لتأمين الحماية الصحية للعاملين والمستخدمين وتقديم خدمات 

 المطلوبة.

ً من وجود اإلمداداتسيكون لكل موقع وفي داخله مرجع صحي مكلف بوضع كامل مبادئ الحماية الصحية، و الصحية  التأكد يوميا

 طلبات الزمالء. وهو يعمل تحت إدارة مدير الموقع.األساسية واإلجابة على 
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ـ األسئلة الصحية  19بمواجهة أزمة كوفيد ـ  (Pôle emploiمركز التوظيف )

 المتكررة 
 

 2020مايو/ أيار  18حدث في: 

 ؟(Pôle emploiمركز التوظيف )كيف يمكنني االتصال ب

. يمكن لطالبي العمل إيجاد عنوان البريد 3949االتصا  بالمشرفين الموجودين من أجل طالبي العمل عبر الهاتف على الرقم  يمكن

 االلكتروني لمشرفهم المرجعي:

  في حسابهم الشخصي على موقع.fremploi-pole (في خانةالرابط باللغة الفرنسية فقط ): 
 « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence »    مركز التوظيف )"مراسالتي مع أيPôle 

emploi) "ـ جهات االتصال خاصتي في الوكالة 

  على تطبيق الهاتف الجوال« Mon espace »  أي حسابي ـ خانة« Mon conseiller »  مشرفي.أي 
 

، وعلى خطوطهم المباشرة، ومن خالل حساب أرباب العمل 3995بالنسبة للشركات، فإن المشرفين متاحون عبر الهاتف على الرقم 

 الشركة المعتاد مشرفحال كان رقم الهاتف الجوال ل(. وفي الفرنسية فقطالرابط باللغة ) emploi.fr-pole)المشغلين( على موقع 

 أرباب العمل، يمكنهم كذلك استخدامه.بحوزة 

 

 أو تحديث حالتي؟ (Pôle emploiمركز التوظيف )كيف يمكنني التسجيل في 
 

يمكن استخدام المساعدة الهاتفية . pole-emploi.frيتم على االنترنت، على موقع  (Pôle emploiمركز التوظيف )التسجيل في 

 وهي موضوعة في خدمة طالبي العمل لمساعدتهم. 3949على الرقم 

 

. 3949أو عبر الهاتف على الرقم  "Mon espace من خال  التطبيق ". pole-emploi.frالتحديث يتم على االنترنت على موقع 

 من الشهر الذي يليه. 15من الشهر والـ  28وهو يتم بين الـ 

 

-poleفإن اإليضاحات حو  العناصر الواجب التصريح عنها عند التحديث متاحة على بالنسبة لألشخاص الذين يعملون بدوام جزئي، 
emploi.fr  خانة ،« Vos droits et démarches – Actualisation mensuelle et changements de situation »  ،

 ر الوضع.أي حقوقك وإجراءاتك ـ التحديث الشهري وتغيي

 

 

 مايو؟ 18هل علي القدوم إلى مقابلتي المحددة ابتداًء من 

 
مايو/ أيار فقط بالمواعيد وابتداًء من هذا التاريخ يمكن أن يتم استدعاء طالب العمل إلى الوكالة للقيام  18الوكاالت عادت للعمل منذ 

 مقابلة ستتم مع أقصى حد من احترام القواعد الصحية.بمقابلة تقييم بعد تسجيله أو مقابلة تسمح بالتحقق من هويته. هذه ال

 إن كان ليس بمقدور طالب العمل التنقل أو أنه ال يرغب بذلك، فيجب عليه أن يبلغ مشرفه بذلك وسيتم إجراء المقابلة عن بعد.

 

 مايو؟ 18ابتداًء من المحددة  )فورماسيون( هل علي الذهاب إلى ورشة العمل خاصتي أو الدورة التأهيلية

. فيما يخص الخدمات والدورات التأهيلية قيد اإلجراء، فعلى طالبي اللجوء مايو/ أيار فقط بالمواعيد 18الوكاالت عادت للعمل منذ 

االستعالم من مشرفيهم أو هيئة التأهيل خاصتهم كي يعرفوا معايير إعادة العمل )بالحضور شخصياً أو عن بعد(. بالفعل، نظمت عدة 

 كي تتمكن من إكما  نشاطاتها عن بعد.هيئات نفسها 

quelles-sanitaire-emploi.fr/actualites/crise-https://www.pole-لمزيد من التفاصيل حو  أجور الدورات التأهيلية: 
htmlconseque. (الرابط بالفرنسية فقط) 

 

http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---reouverture-des-agences-de-pole-emploi-a-partir-du-18-mai-et-reprise-progressiv.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---reouverture-des-agences-de-pole-emploi-a-partir-du-18-mai-et-reprise-progressiv.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---reouverture-des-agences-de-pole-emploi-a-partir-du-18-mai-et-reprise-progressiv.html?type=article
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://www.pole-emploi.fr/actualites/crise-sanitaire-quelles-conseque.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/crise-sanitaire-quelles-conseque.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/crise-sanitaire-quelles-conseque.html


 

| 6 3 
 

reouverture---19-covid-sanitaire-crise-la-a-face-emploi-oleemploi.org/accueil/communiques/p-http://www.pole-: المصدر
progressiv.html?type=article-reprise-et-mai-18-du-partir-a-emploi-pole-de-agences-des  

ألتمكن من فتح لم أتمكن من البحث عن عمل أثناء فترة العزل الصحي وأخشى بأنني لم أعمل بشكل كاٍف 

 حقوق بطالة من جديد. ماذا أفعل؟
 

مرسوم ألشخاص األكثر عرضة للخطر بفضل األزمة الصحية، قامت الحكومة بمالءمة قواعد تعويضات البطالة لحماية ا بمواجهة

 .2020أبريل/ نيسان  14"معايير الطوارئ" تاريخ 

 3تم تمديدها لـ  شهر حسب العمر( 36أو  24ة التي يتم فيها البحث عن المدة التي يتم حسابها والمطلوبة لفتح الحقوق )المدة المرجعي
 شهراً حسب العمر(. 39شهراً )أو  27أشهر، ما يعني أن المدة المرجعية ستكون 

 بسبب العزل الصحي؟ (Pôle emploiمركز التوظيف )هل تم تمديد مهلة التسجيل في 

 Pôleمركز التوظيف )شهراً ابتداًء من تاريخ نهاية آخر عقد عمل للتسجيل في  12طالبو العمل، في األوقات العادية، مهلة  يمتلك
emploi) يمكن تمديدها سقوط الحق. وإن لم يسجلوا أنفسهم، سيضيعون حقوقهم في تعويض البطالة. هذه المهلة التي تسمى "مهلة "

 البي العمل.أشهر لجميع ط 3كحد أقصى لمدة 

ولكن، وحتى لو واجه طالبو العمل صعوبات في الحصو  على بعض الوثائق اإلدارية، فال يجب عليهم االنتظار لتسجيل أنفسهم في 

، طالما أنهم يبحثون عن عمل ولديهم التصريح بالعمل. تاريخ التسجيل مهم لتحديد تاريخ انطالق (Pôle emploiمركز التوظيف )

 حقوق البطالة.

لنسبة لطالبي العمل الذين يحصلون على تعويضات، هل تم تمديد حقوق تعويض البطالة في وقت العزل با

 الصحي؟

مارس/  1التمديد االستثنائي للحقوق مخصص لطالبي اللجوء الذين يحصلون على تعويضات ينتهي الحق بالحصو  عليها ابتداًء من 

أشهر(. األشخاص الذين مازا   3اإلجراء تم تمديده في مدة العز  الصحي )أي لمدة  هذا، بعد أن يكونوا قد حدثوا وضعهم. 2020آذار 

 يتابعون االستفادة منها. (Pôle emploiمركز التوظيف )لديهم حقوق حالية في 

 أنا طالب عمل في نهاية فترة حقوقي. ما هي المعايير التي تم إقرارها خالل وبعد فترة العزل الصحي؟

معونة ( و الرابط بالفرنسية فقط( )ARE) معونة العودة إلى العملمارس/ آذار( تمديد إعطاء  25مر صادر بتاريخ قررت الحكومة )بأ

مارس/ آذار، خال   1فترة حقوقهم بعد ( بالنسبة لطالبي العمل الذين يصلون إلى نهاية الرابط بالفرنسية فقط( )ASS) التكافل الخاصة

 مايو/ أيار )الشهر المدني الذي ينتهي فيه العز  الصحي(. 31فترة العز  الصحي وحتى 

. هذا التعويض اإلضافي ال يقلل من الحقوق 2020و/ أيار ماي 31دفع معونة العودة إلى العمل ومعونة التكافل الخاصة تم تمديده حتى 

 المستقبلية الممكنة.

 بالنسبة للدفع الذي يتم منذ بداية أبريل/ نيسان. (Pôle emploiمركز التوظيف )هذا التمديد تم بشكل أوتوماتيكي من طرف 

 (؟AREعلى من يطبق تمديد دفع معونة العودة إلى العمل )

 هذا اإلجراء سيطبق:

  31على كامل طالبي العمل الذين يتلقون معونة البطالة والذين تصل حقوقهم إلى نهايتها خال  شهر مارس/ آذار وحتى 
 أكان فصلياً أو مهمات متفرقة.مايو/ أيار )الشهر المدني الذي يقرر فيه إنهاء العز  الصحي(، 

  والذين بإمكانهم تمديد مدة حقوقهم في معونة الذين يكونون قد عملوا خال  فترة الحصو  على تعويضات،  أولئكعلى

 البطالة؛ وإعادة تجميع الحقوق الممكنة سيتم القيام بها بعد فترة العز  الصحي؛

  على الفنانين الذين لديهم صفةintermittents du spectacle  "الذين سيترجم ذلك من أجلهم بتأجيل "الموعد السنوي

 انتهاء فترة العزل الصحي.إلى 
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 (؟ASSعلى من يطبق تمديد تحويل معونة التكافل الخاص )
 

( والذي يأتي تجديدها في شهر مارس/ الرابط بالفرنسية فقط( )ASS) معونة التكافل الخاصةمن  على المستفيدين  سيطبق هذا اإلجراء

ستتم دراسة تجديد الحقوق عند الخروج من فترة العز  . ()الشهر المدني الذي يقرر فيه إنهاء العز  الصحيمايو/ أيار  31أذار وحتى 

 الصحي.

 

، هل أنا (Pôle emploiمركز التوظيف )أحصل على تعويض من  . وكوني2019انتهى عقدي في نوفمبر 

 معني بالنظام التراجعي لمعونتي ابتداًء من شهر مايو/ أيار. هل هناك خطة إليقاف النظام التراجعي؟

 4500الذين كانت مواردهم تتجاوز قيمة معينة )في األوقات العادية، فإن معونة العودة إلى العمل للموظفين المحرومين من العمل، 

 183أشهر )ابتداًء من اليوم الـ 6ألكثر من مهلة % 30عاماً عند نهاية العقد، يقلل بـ  57أورو خام في الشهر( والذين أعمارهم أقل من 

 أشهر. 3للتعويضات(. هذا النظام التراجعي للمعونة تم تعليقه خال  كامل فترة العز  الصحي، أي مهلة 

. أنا حالياً (Pôle emploiمركز التوظيف )أعمل بشكل اعتيادي بوقت جزئي ولدي مكمل تعويضات يقدمها 

 أعمل بشكل جزئي. كيف علي أن أحدث حالتي مع العلم أن أجري مازال قائماً؟

ن هم في "نشاط مقلل". الذيمكمل تعويضات البطالة وتعويض النشاط الجزئي ممكن في نفس الشروط المطبقة على طالبي العمل 

لمعرفة قيمة معونة البطالة التي من الممكن أن يطلبها الشخص، باإلضافة إلى األجور األخرى، يجب عليه أن يصرح عند تحديث 

حالته عن تعويضات النشاط الجزئي المستلمة في الشهر المنصرم، كما لوكان نشاطاً وظيفياً. وعليه كذلك أن يصرح عن عدد ساعات 

 التي عملها؛ وإن بقي يمارس نشاطاً جزئياً )أو بطالة جزئية( خال  كامل الشهر، عليه أن يصرح على األقل ساعة عمل واحدة.العمل 

 Pôleمركز التوظيف )والمفروض أن يحدد، عند انتهاء التحديث، بأنه ما يزا  يبحث عن عمل. عليه أن يرسل بيان مرتبه إلى 
emploi) .حا  استالمه. سيتم تعديل قيمة معونته الشهرية في حا  الحاجة 

% من أجرك الشهري )تعويضات النشاط الجزئي + 70صيغة حساب مكمل معونة البطالة هي التالية: قيمة معونتك الخام الشهرية ــ 

 األجر الخام(.

 الحق بالنشاط الجزئي؟المساعدون األموميون وكذلك مجموع موظفي أرباب العمل الخاصين، هل لديهم 

المساعدون األموميون، مساعدو الحياة اليومية، والعما  الذين يقومون بالتنظيف أو أعما  البستنة في المنز ، يمكنهم، كموظفين عند 

العمل هو الذي يجب أن يقدم الطلب. إن تعرض موظف عند رب عمل  رب عمل خاص، االستفادة من برنامج النشاط الجزئي. رب

 أو  CESU( )عن طريق l’URSSAFخاص إلنقاص أو لتوقيف عمله بسبب معايير العز  الصحي، فقد قامت هيئة األورساف )

Pajemploi (الرابط فقط باللغة الفرنسية )المخولين( بوضع نظام مساو لذلك المتعلق بباقي الموظفين،  بالنسبة للمساعدين األموميين

 حسب معايير علمية.

% من 80على أجر الموظف الخام بقيمة  يبقيفي حا  وجود عدد ساعات يجب تحقيقه ولم يتم التمكن من تحقيقه، يمكن لرب العمل أن 

النشاط الجزئي يجب أن يدفع مباشرة من رب العمل )عبر  أجره االعتيادي وأن يتم بعدها دفع الفرق من قبل الدولة. هذا األجر على

عبر ملء استمارة تعويض استثنائي   Pajemploi أو  CESUالمسبقة التمويل(. ويتم بعدها تعويضه من طرف  CESUتحويل، أو 

 عبر االنترنت.

https://www.pole-لمزيد من المعلومات حو  طرق التصريح عن النشاط الجزئي لموظفي أرباب العمل الخاصين: 
a.html-et-partielle-activite-19-emploi.fr/actualites/covid (الرابط فقط باللغة الفرنسية). 

وأنا موظف عند رب عمل خاص. كيف أصرح عن أجري  (Pôle emploiمركز التوظيف )أنا مسجل في 

 من نشاط جزئي؟

، يمكنه أن يجمع كمرتب، أجره من نشاط جزئي مع (Pôle emploiمركز التوظيف )إن كان موظف عند رب عمل خاص مسجالً في 

 تعويض البطالة خاصته، وذلك في نفس الظروف لطالبي العمل اآلخرين.

http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---reouverture-des-agences-de-pole-emploi-a-partir-du-18-mai-et-reprise-progressiv.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---reouverture-des-agences-de-pole-emploi-a-partir-du-18-mai-et-reprise-progressiv.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---reouverture-des-agences-de-pole-emploi-a-partir-du-18-mai-et-reprise-progressiv.html?type=article
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/aides-financieres-et-autres-allo/autres-allocations/lallocation-de-solidarite-specif.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--votre-declaration-du-m.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--votre-declaration-du-m.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
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امل المبالغ، المتعلقة باألجور المستلمة وأجر النشاط الجزئي. والدفع االحتياطي سيتم بناء على هذا التحديث، يجب التصريح عن ك عند

 .(Pôle emploiمركز التوظيف )األساس من طرف 

من طرف رب عملي، ولكن ال تظهر سوى الساعات المحققة ولكن ال تظهر أجور  CESUيقدم لي دفع الـ 

 Pôleمركز التوظيف )يف يجب أن أعمل كي أقوم بالتحديث في النشاط الجزئي على بيان المرتب. ك
emploi)؟ 

فال يمكنه أن يظهر على بيان المرتب تعويض النشاط الجزئي، ولكن فقط ، Pajemploiأو  CESUإن كان رب العمل مشتركا في نظام 

 األجور التي تم تحويلها مقابل وقت العمل المحقق والمدفوع األجر.

رب العمل الخاص يجب أن يصرح عن مدة البطالة الجزئية، التي تظهر في مدد التجميد، على االستمارة المبسطة للشهادة ألرباب 

(. ال يمكنه أن يصرح عن قيمة تعويض CESU، على استمارة شهادة رب العمل CESUالعمل الخاصين )أو إن كان مشتركا في الـ 

ً للدراسة الجيدة للملف من طرف النشاط الجزئي وعليه أن يذكر فقط   Pôleمركز التوظيف )المدة المطابقة، وهو ما يكون كافيا
emploi). 

لتجنب األخطاء، موظف رب العمل الخاص مدعو إلى إرسا  )باإليميل إلى وكالته، مع ذكر رقم تعريفه، أو عبر حسابه الشخصي( 

التي استلمها رب العمل  Pajemploiأو  CESUالعمل، إما شهادة نسخة عن استمارة طلب التعويض الخاص المملوءة من طرف رب 

 الخاص، أو شهادة مكتوبة بخط اليد لرب العمل، تبين بشكل محدد مدة النشاط الجزئي وقيمة التعويض المدفوع.

خاصته الذي يتحقق برفقته من تصريحه  (Pôle emploiمركز التوظيف )ستتم معاودة االتصا  من قبل مستشار في حا  الحاجة، 

 وإثباتاته بغية جعل ملفه نظامياً بأسرع وقت ممكن

 ؟Pajemploiوال بالـ  CESUكيف تجري األمور إن لم يقم رب عملي بإعطائي أجر ال بالـ 

ً بنظام  بيان المرتب  ، فإن قيمة تعويض النشاط الجزئي يجب أن تذكر فيPajemploiأو  CESUإن لم يكن رب العمل مشتركا

 باإلضافة إلى الموارد المطابقة لساعات العمل التي تم القيام بها فعلياً.

أورو و تلك التي تبلغ  150من المساعدة االستثنائية التي قيمتها  االستفادة كيف أعرف إن كان بإمكاني

 .(Pôle emploiمركز التوظيف )الطفل الموجود تحت الرعاية من قبل  عنأورو  100

أورو للعائالت األكثر فقراً لمساعدتها في مواجهة الصعوبات المالية المرتبطة باألزمة  150الحكومة إعطاء مساعدة قيمتها قررت 

كل طفل تحت رعاية األسرة. يمكن أن يتم دفع هذه المعونات من قبل عدة هيئات،  عنأورو  100الصحية، وكذلك مساعدة مكملة بـ 

 حسب الفئة المعنية:

 تدفع ( من قبل صندوق المعونات العائليةCAF( أو التعاونية االجتماعية الزراعية )MSA للمستفيدين من مساعدات شخصية )

 (،RSO( ومن مرتب التكافل لما وراء البحار )RSA(، ومن مرتب التكافل الفعا  )APLللسكن )

  تدفع من طرف( مركز التوظيفPôle emploi) لطالبي العمل المستفيدين من مع( ونة التكافل الخاصةASS  أو معونة معاد )

 . وللمستفيدين من مكافأة العودة للعمل.2020( خال  شهر أبريل/ نيسان أو شهر مايو/ أيار AERالتقاعد )
 

 Pôle)مركز التوظيف أورو تم دفعها تلقائياً من  150تدفع المعونات مرة واحدة عن كل أسرة. المعونة االستثنائية للتكافل التي قيمتها 
emploi) أورو عن كل  100. بالنسبة لما يخص المعونة المكملة التي قيمتها 2020مايو/ أيار  15، بعد تحديث طالب اللجوء ابتداًء من

 .(Pôle emploiمركز التوظيف )طفل، يجب إكما  الشروط المطلوبة وتقديم اإلثباتات المطلوبة من 

 

desallocati/ai-et-aides-aux-droits-emploi.fr/candidat/mes-https://www.pole-لمزيد من التفاصيل: 
solidarit.html-de-exceptionnelle-allocations/aide-allo/autres-autres-et-financieres ( الرابط فقط باللغة

 .(الفرنسية
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 أنا مستفيد من الحماية الدولية )الجئ، حاصل على الحماية الدولية(، كيف أستفيد من حقوقي االجتماعية؟
 

 المحكمة الوطنية لحق اللجوء الذي يتم االعتراف فيه لك بالحماية ودون انتظار تسليم  ببساطة، عبر تقديم قرار األوفبرا/ قرار

 (RSAإشعار استالم طلب بطاقة اإلقامة، يمكنك التمكن من البدئ باالستفادة من مرتب التكافل الفعا  )

  تم تمديدها بشكا تلقائي  2020ان يونيو/ حزير 15مارس/ آذار و  16انتهت صالحيتها بين جميع إشعارات استالم الطلبات التي

ً  180لمدة  بعد تاريخ انتهاء الصالحية المسجل على إشعار استالمك، يمكنك طلب تجديده عبر الدخو  إلى موقع أشهر(.  6) يوما

 خاصتك التي تقوم بتوجيهك للقيام باإلجراءات الضرورية الواجب القيام بها.(  préfecture)إدارة الشرطة 
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