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ـ األسئلة الصحية  19بمواجهة أزمة كوفيد ـ  (Pôle emploiمركز التوظيف )

 المتكررة 

ا وتحديثه ا. سيتم تكملته2020نوفمبر/ تشرين الثاني  02تم نشر هذه الثنائيات سؤال/ جواب بتاريخ 

 بشكل متكرر اعليه االطالعري. ال تتردد في بشكل دو

 ( مفتوحة خالل فترة العزل الصحي هذه؟Pôle emploiمركز التوظيف )هل ستكون وكاالت 

 ن عمل()الباحثين ع وكاالت مركز التوظيف تبقى مفتوحة خالل فترة العزل الصحي بغية تأمين اإلبقاء على الخدمات لطالبي العمل

 في الصباح وبموعد في فترة بعد الظهر حسب المواعيد االعتيادية لفتح الوكاالت. بال مواعيدوأصحاب الشركات. االستقبال يتم 

بع مع االحترام الصارم للتعليمات الصحية المحددة من السلطات العامة، وذلك مع المبدأ األول الذي هو حماية االستقبال يتم بالطهذا 

 ن الذين يترددون على مواقع مركز التوظيف.الوكالء والمراجعي

القدوم صحبة وثيقة تنقل استثنائي مملوءة مسبقاً، على ورقة أو محملة على هاتفهم  إجباريا   العملللحضور إلى الوكالة، على طالبي 

 استدعاء قضائي أو إداري و للحضور إلى خدمة عامة.المحمول، مع اختيار الدافع التالي: 

 

 ؟(Pôle emploiمركز التوظيف )االتصال بكيف يمكنني 

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

 االلكتروني لمشرفهم المرجعي:

  في حسابهم الشخصي على موقعemploi.fr-pole (في خانةالرابط باللغة الفرنسية فقط ): 
 « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence »    مراسالتي مع أي"( مركز التوظيفPôle emploi) 

 ـ جهات االتصال خاصتي في الوكالة"

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

 ، 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 الرابط باللغة الفرنسية فقط) emploi.fr-pole)المشغلين( على موقع 

 أرباب العمل، يمكنهم كذلك استخدامه.بحوزة 

 

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

 (.الرابط باللغة الفرنسية فقط) emploi.fr-poleيتم على االنترنت، على موقع  (Pôle emploiمركز التوظيف )التسجيل في 
 طالبي العمل لمساعدتهم.وهي موضوعة في خدمة  3949يمكن استخدام المساعدة الهاتفية على الرقم 

لترجمة النصية األوتوماتيكية ا) SuF6u1Jg-https://www.youtube.com/watch?v=BBلمزيد من المعلومات : 

 (متاحة بعدة لغات
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أو عبر  « Mon espace » وعبر التطبيق (.الرابط باللغة الفرنسية فقط) emploi.fr-poleالتحديث يتم عبر االنترنت على موقع 

 من الشهر الذي يليه. 15من الشهر الجاري والـ  28. ويجب عمله بين الـ 3949على الرقم الهاتف 

لترجمة النصية ا) https://www.youtube.com/watch?v=380wUg2p6FYلمزيد من المعلومات : 

 (األوتوماتيكية متاحة بعدة لغات

 

 

pole-فإن اإليضاحات حول العناصر الواجب التصريح عنها عند التحديث متاحة على بالنسبة لألشخاص الذين يعملون بدوام جزئي، 
emploi.fr (الرابط باللغة الفرنسية فقط) خانة ،Actualisation mensuelle et  –« Vos droits et démarches 

changements de situation » حقوقك وإجراءاتك ـ التحديث الشهري وتغيير الوضع. ، أي 

 

 

 هل يمكنني القدوم بالرغم من كل شيء إلى الوكالة إلجراء تحديثي، لتصوير ملف، إلخ؟

 
على  لالعمنعم الوكاالت مفتوحة في الصباح دون مواعيد خالل فترة العزل الصحي. سيكون هناك مشرفون متواجدون لمساعدة طالبي 

 .مع االحترام الصارم للتعليمات الصحية المحددة من السلطات العامةءاتهم، في حال الحاجة، وذلك القيام بإجرا

القدوم صحبة وثيقة تنقل استثنائي مملوءة مسبقاً، على ورقة أو محملة على هاتفهم  إجباريا   العملللحضور إلى الوكالة، على طالبي 

 قضائي أو إداري و للحضور إلى خدمة عامة.المحمول، مع اختيار الدافع التالي: استدعاء 

 

 هل يمكنني االستفادة من خدمات مركز التوظيف دون الحضور إلى الوكالة؟
 

ويمكن  (الرابط باللغة الفرنسية فقط) emploi.fr-messervices.poleكامل خدمات مركز التوظيف متاحة عن بعد. على رابط 

لطالبي العمل بشكل خاص االطالع على كامل الخدمات المخصصة لمساعدتهم في إجراءاتهم في البحث عن عمل أو إليجاد دورة 

 تدريبية.

 

لترجمة النصية األوتوماتيكية ا) m/watch?v=Tew2vlJfMjchttps://www.youtube.coلمزيد من المعلومات : 

 (.متاحة بعدة لغات

 

 لدي موعد محدد مع مشرفي خالل فترة العزل الصحي. هل مازال قائما ؟

 
 نعم المواعيد المحددة مسبقاً مازالت قائمة.

 

المقابالت األولى بعد أول تسجيل كطالب عمل تتم عن بعد إال إن طلب طالب العمل، عند تسجيله، أن تتم في الوكالة. في هذه الحالة ستتم 

 . مع االحترام الصارم للتعليمات الصحية المحددة من السلطات العامةالمقابلة في الوكالة 

 

لوكالة، بإجراء المقابلة في ا العملإن رغب طالب تم عن بعد إال في الحاالت الخاصة. إن كان األمر يتعلق بمقابلة متابعة مع مشرف، فست

 عليه أن يطلب ذلك من مشرفه.

 

القدوم صحبة وثيقة تنقل استثنائي مملوءة مسبقاً، على ورقة أو محملة على هاتفهم  إجباريا   العملللحضور إلى الوكالة، على طالبي 

 .التالي: استدعاء قضائي أو إداري و للحضور إلى خدمة عامةالمحمول، مع اختيار الدافع 

 

 

 أنا أتبع حاليا  دورة تدريبية أو علي اتباع دورة خالل فترة العزل الصحي. هل ذلك ما يزال قائما ؟

 
رة العزل خالل فتفإن بعض الدورات تم اإلبقاء عليها حضورية حتى وإن كانت الدورات التدريبية عن بعد هي التي تعطى لها األولوية، 

على طالبي العمل طلب المعلومات من مشرفهم أو  .مع االحترام الصارم للتعليمات الصحية المحددة من السلطات العامةالصحي، وذلك 

 من هيئة التدريب بغية معرفة معايير تنظيم دورتهم التدريبية.
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القدوم صحبة وثيقة تنقل استثنائي مملوءة مسبقاً، على ورقة أو محملة على هاتفهم  إجباريا   العملللحضور إلى الوكالة، على طالبي 

تنقل بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تأهيل )تكوين(، تنقالت المحمول، مع اختيار الدافع التالي: 

 ، تنقالت من أجل مسابقة أو امتحان.تأجيلهامهنية ال يمكن 

 

 لدي مقابلة توظيف محددة عند رب عمل. هل أستطيع الذهاب إليها؟

 
 نعم وباألخص إن لم يكن هناك حل متاح إلجرائها عن بعد. 

 

القدوم صحبة وثيقة تنقل استثنائي مملوءة مسبقاً، على ورقة أو محملة على هاتفهم  إجباريا   العملللحضور إلى الوكالة، على طالبي 

تنقل بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تأهيل )تكوين(، تنقالت لدافع التالي: المحمول، مع اختيار ا

 ، تنقالت من أجل مسابقة أو امتحان.تأجيلهامهنية ال يمكن 

 

 أنا أعمل بدوام جزئي، ماذا علي أن أفعل؟

 
 الرابط جميع المعلومات المتعلقة بالنشاط المهني الجزئي متاحة على

 tielle.htmlpar-activite-une-situation/declarer-de-changements-demarches/vos-et-droits-emploi.fr/candidat/vos-www.pole 

 (الرابط باللغة الفرنسية فقط). 

 

 

 

3|3 
 

 

https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions-1.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions-1.html?type=article
http://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/vos-changements-de-situation/declarer-une-activite-partielle.html

