برنامج دعم الالجئين (التابعين لإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئ)
وعائالتهم لالستقرار في اليابان

حاليا نستقبل فقط طلبات الدروس عن بعد(اون لين)
للجئين (التابعين للتفاقية الخاصة بوضع اللجئ ) وعائلتهم الذين يريدون
معلومات عن وظيفة  ،و معرفة العادات و التقاليد اليابانية  ،و دراسة اللغة اليابانية

)المؤسسة ) السيوية التضامنية للتعليم
المركز الرئيسي لدعم الالجئين

المقدمة
من أجل الالجئين وعائالتهم الذين تم إعتىراف بأنهم لجئين من قبل وزير العدل فإن الحكومة اليابانية تقدم برنامج مجاني لدعمهم على الستقرار
من خالل إعطاء معلومات عن وظائف  ،وإلقاء محاضرات إرشادية للمعيشة  ،ومحاضرات لتعلم اللغة اليابانية.
● يمكن تعلم مبادئ اللغة اليابانية  ،واالنظمة المفيدة من أجل المعيشة في اليابان  ،والتقاليد و العادات وغيرها باللغة اليابانية.
● ولهؤالء الذين يريدون العمل نستطيع أن نقدم لهم معلومات عن وظا ئف .
● أثناء الشتراك في هذا البرنامج َست َسلم تكاليف المعيشة  .وعند إنتهاء البرنامج َست َسلم تكاليف بدل إقامة (نقود من أجل االستعداد للقامة
والستقرار) (*التفاصيل في صفحة ) 3
● لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد  ،نقوم بإلقاء كل المحاضرات في برنامج دعم االستقرار عن بعد (أون الين) عن طريق
النترنت .و هؤالء الذين لديهم كومبيوتر و شبكات االنترنت في منزلهم و بإمكانهم حضور المحاضرات عن بعد(أون الين) ،
يمكنهم االشتراك في الكورس بصورة تفضيلية .إذا لم يكن لديهم كومبيوتر و شبكات االنترنت في منزلهم ،الرجاء استشارة مكتب RHQ
الملحظة :قد ال يتاح للمتقدم بالطلب االشتراك في الكورس الذي يريده .و ال يمكن اصطحاب األطفال إلى مكان البرنامج.

محتوى البرنامج
ت َع ُل ْم اللغة اليابانية  .محاضرات إرشادية للمعيشة  .وإعطاء معلومات عن وظائف

 .１تعلم اللغة اليابانية (  572محاضرة (المحاضرة الواحدة= 45دقيقة))
● تستطيع تعلم المبادئ األساسية للغة اليابانية من (قراءة و كتابة وتحدث واستماع)
● تستطيع تعلم اللغة اليابانية الضرورية للمعيشة .

 . ２محاضرات إرشادية للمعيشة ( 120محاضرة ( المحاضرة الواحدة ＝ 45دقيقة )
●من أجل المعيشة في اليابان تستطيع باللغة اليابانية تعلم األنظمة المفيدة مثل نظام
(الرعاية الطبية  .والتأمين الصحي  .ونظام المعاشات  .ونظام الضرائب الخ )
* البرنامج يتكون من محاضرات تعلم اللغة اليابانية ومحاضرات إرشادية للمعيشة .

 .3إعطاء معلومات عن فرص عمل
● نستطيع تقديم معلومات عن فرص عمل لمن يريد أن يعمل
( ولكن في بعض األحيان قد اليجد اللجئ العمل الذي يرغب فيه )
● سنقوم بدفع التكاليف الضرورية للمواصلت أثناء البحث عن العمل .
● قد يكون هناك ايضا نظام التدريب في الشركة التي من المقرر أن يعمل فيها اللجئ  .قد تستغرق
فترة التدريب من شهر إلى  6أشهر  .خلل هذه الفترة التدريبية سيتم دفع جزء من المعيشة .

صورة الدراسة

أوقات الكورسات الدراسية
●عدد محاضرات اللغة اليابانية  572محاضرة ( المحاضرة الواحدة =  45دقيقة ) وعدد المحاضرات ااإرشادية للمعيشة 120
محاضرة ( المحاضرة الواحدة = 45دقيقة ) وبذلك يكون العدد االجمالي لمحاضرات الكورس هو  692محاضرة .
● يتم إلقاء كل المحاضرات عن بعد (أون الين) بشكل جماعي.
● مواعيد الكورس (قد يكون هناك تغيير في المواعيد طبقاً لمنهج المحاضرات )
الدورات النهارية  :من يوم االثنين حتى يوم الجمعة يوميا من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة 15:50
الدورات المسائية  :من يوم االثنين حتى يوم الجمعة يوميا من الساعة 18:30مساء وحتى الساعة . 20:55
● الفترة الزمنية للدورات :
الدورات النهارية في النصف األول من السنة  :من شهر  4عام  2021حتى شهر  9عام( 2021خطة)
الدورات المسائية  :من شهر 4عام  2021حتى شهر 3عام ( 2022خطة)

الشخاص الذين يستطيعون المشاركة في الكورس
الذين تم اعتراف بأ نهم الجئين من قبل وزير العدل و عائلتهم.
）※（１
ولكن الذين حصلوا سابقا على دعم المعيشة ودعم تعلم اللغة اليابانية من مركز آر إيتش كيو من مركز النقاذ الدولي ( تم غلقه في شهر
مارس  ) 2006هؤالء اللجئين لن يستطيعوا الشتراك في الكورس.
）※（２
）※（１العائلت المقصود بهم هم أجانب مقيمين في اليابان وتم حصولهم على إقامة في اليابان بصفتهم عائلة اللجئ التابع
للتفاقية الخاصة بوضع اللجئ( الزوج والزوجة و الوالدان واأل والد الغير متزوجون )
）※（２بسبب مستوى اللغة اليابانية  ,أو الحالة الصحية قد ينتظر اللجئ فترة للشتراك في الكورس  ,وقد اليستطيع الشتراك .

２

」

المساعدات المالية للمعيشة
إذا إشتركت في برنامج دعم لستقرار ،تستطيع الحصول على دعم مالي أثناء فترة الشتراك في البرنامج.
مصاريف المعيشة
(وهي نقود من أجل المعيشة )
※
أحيانا قد ال تستطيع الحصول على هذا
الدعم المالي على حسب الحالة

البالغ ( ً
 1600ين
بدأ من  12عام)
يومياً
 800ين
الطفل ( حتى  11عاماً)
*المشتركون في الدورات المسائية سيحصلون على نصف هذا المبلغ يوميا ً ولكن
سيحصلون على الدعم عاما كام ً
ل.
يومياً

البالغ( بدأ من  16عاما)
بدل سكن والستقرار
( نقود من أجل استعدادات السكن )
مصاريف العلج الطبي
(نقود تستخدم في حال الصابة
والمرض)

 156,900ين

طفل ( حتى  15عاماً)

 78,450ين

* يسلم مرة واحد ة فقط عند إنتهاء من برنامج دعم االستقرار.
هي دعم مالي للعلج الطبي األولي في حالة حدوث إصابة او ألم في الرأس أو األسنان
ما عدى حاال５ت معالجة األمراض المزمنة واألمراض الخطيرة .
( جميع المشتركين عليهم الشتراك في التأمين الصحي على نفقتهم الخاصة )

لإلستعالم :المؤسسة السيوية التضامنية للتعليم -

المركز الرئيسي لالجئين）（ＲＨＱ

:〇المكتب الرئيسي :
الفاكس  ０３－３４４９－７０１６:التليفون ０３－３４４９－７０１３:
البريد االلكتروني:
rhqcenter@rhq.gr.jp
:〇مكتب في كانساي  650-0027:محافظة هيوجو – مدينة كوبي – تشوأوكو – شارع ناكاماتشي 2-1-18
الفاكس ０７８－３６１－１３２３:التليفون ０７８－３６１－１７００ :
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الستشارات الخاصة بالمعيشة وتعلم اللغة اليابانية وإعطاء معلومات عن فرص عمل
توجد خدمات إستشاراية تقدمها مجاناً للجئين فيما يخص المعيشة وتعلم اللغة اليابانية وإعطاء معلومات عن فرص عمل إ لخ .
نرجوا الطمئنان ألننا نحافظ على سرية المعلومات الخاصة .
●ااتليفون ０１２０－０９０－０９１：
）من يوم الثنين الى يوم الجمعه (９：３０～１７：0０
نستطيع تلقي التصاالت باللغة اليابانية والنجليزية و الفرنسية ولغة ميامار ( برما )
）（2020.11

