سبُل المساعدة االجتماعية المتوفرة في أكاديمية ليون (رون ولوار وإين).
يسر  sileaGتقديم دليل المساعدة االجتماعية للطالب .يغطي هذا الدليل ُ
سبُل المساعدة االجتماعية التي يمكن للطالب االستفادة منها والتي
اكتشاف
يُرجى المالحظة أنه ليس دليالً شامالً ،ولكن هذه األداة توفر لك إمكانية
ُ
غالبًا ما ال يكونون على دراية بها.
⇥ اليوم ،يشعر  ٪ 55من الطالب أنه ليس لديهم ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتهم الشهرية * .هذا هو السبب وراء ضرورة توفير المساعدة
االجتماعية للطالب أكثر من أي وقت مضى ،سواء كان مصدرها من الدولة أو السلطات المحلية أو الجامعات أو الجمعيات الخيرية.
* وفقًا لمسح  EVOلعام ( 2016مركز مراقبة الحياة الطالبية)
صا للطالب الدوليين .وهو يسرد المساعدات الرئيسية المتاحة لهم .يُمكن أن ت ُهم هذه المساعدة الطالب من خارج
ص ّمم هذا اإلصدار من الدليل خصي ً
ُ
االتحاد األوروبي وداخله.
 ( SILEAGمجموعة من الجمعيات الطالبية والمستقلة والتضامنية والمسؤولين المنتخبين) هي منظمة غير ربحية يحكمها القانون الفرنسي لعام
 .1901تأسست عام  ،1993وهي تهدف إلى الجمع بين عدد كبير من المنظمات الطالبية والمسؤولين المنتخبين في شبكة ليون .تُنشئ GAELIS
مشاريع م ختلفة لمحاربة انعدام األمن والعزلة االجتماعية لدى الطالب على أساس يومي ،كما تهدف إلى تمثيل الطالب والدفاع عنهم على مدار
العام.

أ  /المنح الدراسية
-

أوالً  -منحة المعايير االجتماعية (SUORC )SCB

 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
تُمنح المنح الدراسية وفقًا لموارد األسرة والدراسات ال ُمراد إجراؤها .تتراوح قيمتها من  1020يورو إلى  6883يورو ُم ّ
وزعة على مدار 10
أشهر.

 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
يُمكن للطالب من خارج االتحاد األوروبي وداخله االستفادة من منحة BCS
إذا
 كانوا دون الثمانية وعشرين عا ًما من العمر كانوا يملكون تصريح إقامة ساري المفعول كانوا يقطنون في فرنسا منذ أكثر من عامين -أُلحقوا بمنزل ضريبي في فرنسا ألكثر من عامين.

 )3ما هي الخطوات الالزمة؟
يجب إكمال ( ESDالسجل االجتماعي للطالب) كل عام من  20يناير إلى  15مايو  .2022يجب تقديم الطلب على
 .www.etudiant.gouv.frومع ذلك ،ستتم معالجة أي طلب يتم تقديمه بعد  15مايو ،ولكن لن يتم منح المنحة ضمن اإلطار الزمني ال ُمعتاد.
-

ثانيًا :منح الحرم الجامعي

تُعد منح الحرم الجامعي أداة تسرد جميع المنح الدراسية التي تقدمها الدول األم للطالب الدوليين لطالبها في فرنسا.
جميع

تت وفر

المنح

الدراسية

واإلجراءات

على

موقع

المنح

الدراسية

بالحرم

الجامعي

https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog
-

ثالثًا  -منح برنامج إيفل

 )1ماذا يُقصد بهذه المنحة؟
تمنح وزارة التعليم الفرنسية من ًحا دراسية في إطار برنامج إيفل  ،وهي منحة امتياز تهدف إلى تسهيل متابعة الطالب األجانب للدراسة في فرنسا.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
وهذا يشمل الطالب في:
● درجة الماجستير
● الدرجة الهندسية
● درجة الدكتوراة
الطالب الذين يُكملون دراساتهم في:
● التاريخ واللغة والحضارة الفرنسية
● القانون والعلوم السياسية
● إدارة االقتصاد
● علم األحياء والصحة
● التحول البيئي
● الرياضيات والحساب
● العلوم الهندسية

 )3ما هي الخطوات الالزمة؟
هناك ثالث خطوات يجب اتخاذها:
●
●
●

التواصل مع الحرم الجامعي الفرنسي في بلدك األصلي للحصول على إرشادات وتوصيات بشأن مشروع دراستك
التواصل مع قسم العالقات الدولية في مؤسستك لمعرفة الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى قسمك
إذا قبلت المؤسسة طلبك ودعمته ،فستضطلع بدورها بتقديم طلبك.

راب ًعا -المنحة الدراسية للتدريب الصحي واالجتماعي
 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
تمول منطقة أوفرن-رون ألب المساعدة للطالب في التدريب الصحي واالجتماعي ،وفقًا لوضع أسرهم .تتماشى قيمة تمويلهم مع المنح الدراسية
ّ
 SUORCالقائمة على المعايير االجتماعية.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟

ال توجد متطلبات للعمر أو الجنسية .يجب ع لى الطالب األجانب الذين ليسوا من مواطني دولة من أعضاء االتحاد األوروبي إثبات أنهم مقيمون
بشكل قانوني في فرنسا وقت تقديم الطلب.
 )3ما هي الخطوات الالزمة؟
يُمكن ملء الطلب على  www.aidesfss.auvergnerhonealpes.frحتى شهرين بعد بدء الدورة.
 )4ما هي الدورات المعنية؟
دورات تدريبية صحية لمستوى ما دون البكالوريوس (المستوى الخامس) :مساعد تمريض  -مرافقة سيارة إسعاف  -مساعد رعاية أطفال
دورات تدريبية اجتماعية على مستوى البكالوريوس وما دونه (المستويان الرابع والخامس) - :مساعد تربوي واجتماعي  -مراقب تعليمي  -فني
تدخل اجتماعي وأسري
التدريب الصحي بعد البكالوريوس - :معالج وظيفي  -ممرض  -فني أشعة كهربائية طبية  -أخصائي عالج طبيعي  -أخصائي تجميل  -فني صيدلة
بالمستشفى  -فني حضانة  -قابِلة  -فني مختبرات طبية
التدريب االجتماعي بعد البكالوريوس - :مساعد خدمة اجتماعية  -معلم الطفولة المبكرة  -معلم متخصص  -معلم فني متخصص
ب  /المساعدات الخاصة
في حال وجود صعوبات مالية ،هناك العديد من المساعدات الخاصة المتاحة.
لالستفادة منها ،يجب عليك تحديد موعد مع أخصائي اجتماعي في  CROUSفي ليون والذي سيوجهك إلى المساعدة األكثر مالءمة (حتى بالنسبة
إلى  FSDIEاالجتماعي بالجامعة).
/http://www.crous-lyon.fr/action-sociale-sante/prendre-rendez-assistant-social
 أوالً  -العالوة السنوية ال ُمحددة )CROUS (ASAA )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
بالنسبة للطال ب في وضع معروف من االستقاللية والذين لم يعودوا يستفيدون من الدعم المادي من والديهم ،أو الذين يعودون إلى المدرسة ،أو الذين
انفصلوا عن أسرهم ،أو الذين يواجهون صعوبات خاصة ،تتوفر لهم مساعدة مادية سنوية ،بنفس مبلغ المنح الدراسية والتي تُمنح لهم على أساس
ُبرر حاجتهم لذلك .وفي جميع األحوال،
المعايير االجتماعية وفقًا لمستوى حاجتهم .يُمكن دفعها على مدار فترة ال تتجاوز  10أشهر إذا كان موقفهم ي ّ
يجب أن تُدفع تلك العالوة لمدة ال تقل عن  6أشهر .في حال تفكك األسرة ،يلزم إجراء تقييم اجتماعي.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
يجب أن يكون عمرك أقل من  35عا ًما ،ومعايير الجنسية هي نفسها ال ُمنطبقة على المنح الدراسية للمعونة االجتماعية .ال توجد ُحدود عُمرية سارية
على الطالب ذوي اإلعاقة ال ُمعترف بها من قبل لجنة حقوق واستقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة.
-

ثانيًا  -مساعدات التخصيص المحددة )CROUS (ASAP

 )1ماذا تعني؟
المساعدة ال ُمحددة لمرة واحدة هي مساعدة مالية طارئة ،مخصصة للطالب الذين يواجهون مؤقتًا صعوبات مالية يمكن أن تُهدّد استكمال دراساتهم.
ص ّممت هذه المساعدة لمساعدتك على مواصلة دراستك
الحد األقصى لمبلغ هذه المساعدة هو  3374يورو سنويًا (أي  2xالمستوى  1من المنحة)ُ .
على الرغم من المواقف الخطيرة التي تنشأ خالل العام الدراسي .يُثبَت موقفك المالي من خالل التقييم االجتماعي.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
للتقدُّم بطلب الحصول على هذه المساعدة ،يجب أن تكون طالبًا في التدريب األولي وأن يكون عمرك أقل من  35عا ًما في األول من سبتمبر من
العام عندما تتقدم للحصول على المساعدة .ال توجد ُحدود عُمرية سارية على الطالب ذوي اإلعاقة ال ُمعترف بها من قبل لجنة حقوق واستقاللية
األشخاص ذوي اإلعاقة .ال يوجد شرط خاص بالجنسية.
-

ثالثًا  FSDIE-االجتماعي للجامعات

 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
يتضمن "صندوق التضامن الطالبي وتنمية المبادرات" ( )FSDIEمك ّ ِونًا اجتماعيًا يهدف إلى مساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات مالية
مؤقتة .إن تمويل  FSDIEاالجتماعي موجود في جميع الجامعات.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
يُمكن منح تمويل  FSDIEاالجتماعي لمساعدة الطالب على المشاركة في التدريب الداخلي ،للمساعدة في االنتقاالت (السفر إلى الخارج كجزء
من برنامج التبادل الطالبي) ،للمساعدة في شراء كتب أو معدات معينة ،لمساعدة الطالب ذوي اإلعاقة من خالل تمويل المعدات التي ال تغطيها
م يزانية الطالب ،وكذلك الحاالت الخاصة األخرى التي قد يكون لها تأثير على قدرة الطالب على إكمال دراسته.
لمزيد من المعلوماتُ ،زر موقع جامعتك.
➔ تواصل مع:

bve@univ-lyon1.fr
vie.etudiante@univ-lyon2.fr
action-sociale@univ-lyon3.fr
-

رابعًا -الصندوق اإلقليمي للمساعدة في حاالت الطوارئ

 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
الغرض من صندوق المساعدة في حاالت الطوارئ هو تقديم المساعدة السريعة لطالب الخدمات الصحية واالجتماعية الذين يواجهون صعوبات
مالية كبيرة بسبب تغيُّر الظروف أثناء دراستهم.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
يُغطي الصندو ق اإلقليمي للمساعدة في حاالت الطوارئ نفس الدورات التدريبية مثل منحة التدريب الصحي واالجتماعي ،وهو مخصص للطالب
الذين يعانون من صعوبات مالية.
 )3ما هي الخطوات الالزمة؟
للحصول على الصندوق اإلقليمي للمساعدة في حاالت الطوارئ ،تواصل مع مؤسستك .سيتعين عليك بعد ذلك تجميع مستنداتك مع أخصائي
اجتماعي.
لمزيد من المعلوماتّ ،
اطلع على:

https://rhonealpes.commeunservice.com/bourses/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42ACCUEIL
-

خامسًا -سداد رسوم التسجيل

 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
قد تُسدّد رسوم التسجيل من قبل بلدك في بعض الحاالت.
 )2ما هي الخطوات الالزمة؟
لالستفادة من هذه المساعدة ،اتصل بقنصلية بلدك األصلي.

ج  /المساعدة السكنية
-

أوالً  -مساعدة CAF

تُقدّم طلبات الحصول على مساعدة اإلسكان من  CAFبسهولة على موقعهم اإللكتروني.
باستخدام بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك ،يمكنك االستفادة من هذه المساعدة على أساس شخصي .ومع ذلك ،لن يتلقى والداك بعد اآلن أي
مزايا أسرية تخصك ،إن كانوا يتلقونها.
APL
)1
( APLمساعدة اإلسكان الشخصي)
)1 ) 1
بالنسبة ألي شخص يستأجر منزالً في فرنسا ،يغطي  APL )1جز ًءا من إيجارك .شروط االستفادة منه تتعلق بالسكن (يجب الموافقة عليه
واستيفاء معايير معينة من اللياقة والحد األدنى من شروط المهنة) والموارد.
)2 ) 2

( ALFبدل سكن األسرة)

يُدفع  ، ALFالذي يهدف إلى تغطية جزء من إيجارك ،وفقًا لحاالت عائلية معينة (وجود ُمعالون ،وما إلى ذلك).
)3 ) 3

( ALSبدل السكن االجتماعي)

إن  ALSمخصص لألشخاص غير المؤهلين للحصول على مزايا اإلسكان األخرى من  .)ALF ،APL( CAFشروط االستفادة منه تتعلق
بالسكن (يجب أن يفي بمعايير معينة من اللياقة والحد األدنى من شروط المهنة) والموارد.
 )4مكافأة النشاط
يمكن للطالب الذين يعملون في إطار برنامج دراسة العمل (عقد االحتراف أو عقد التدريب المهني) الحصول على مكافأة النشاط .ترتبط شروط
االستفادة منها بدخل األسرة وتركيبتها.
➔ جهات االتصال:
◆ caf.fr
◆ CAF DU RHÔNE : 67 boulevard Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03
( 29 29 29 0810الرقم الخاص بالطالب) ،التكلفة  6سنتات للدقيقة
◆ ◆
-

ثانيًا  -اإلقامة في مساكن CROUS

يضم  CROUSفي ليون  40مسكنًا جامعيًا في أكاديمية ليون ،ويوفر أكثر من  9500مكان لإلقامة .تقع هذه المساكن في ليون وفيلوربانيي
وسانت بريست ومارسي ليتوال وبورغ-أون-بريس وسانت إتيان وروآن .يتواجد مستشار في كل موقع لتقديم أنشطة مجانية على مدار العام.
يُقدّم طلب الحصول على سكن  CROUSمن خالل ملف الطالب االجتماعي ( ،)DSEكما هو الحال بالنسبة لمنحة المعايير االجتماعية
.CROUS
-

ثالثًاLOKAVIZ-

أنشأت  CROUSخدمة لمساعدة الطالب في بحثهم عن سكن .LOKAVIZ :في هذه البوابة ،يمكنك العثور على عروض إقامة للطالب مباشرة
بدون رسوم وساطة (سمسرة).
➔ www.lokaviz.fr
-

رابعًا Form’Toit-

أنشأت منطقة  AURAمنصة للطالب الحاصلين على عقود التدريب المهني ،وعقود االحتراف ،والطالب المتدربين (لوظائف مدفوعة أو غير
مؤقت.
سكن
على
للعثور
المستمر
التعليم
في
أو
مدفوعة)

➔ تتوفر مزيد من المعلومات على www.formtoit.org
◆ تواصل مع رون:
●

أو تواصل مع مارتن بابتيستا formtoit.org@05.69 87 32 15 04

-

خامسًا -ضمان VISALE

ضمان  VISALEهو ضمان تمنحه هيئة اإلسكان ( ) Action Logementللمستأجر .تتيح هذه اآللية للمستأجر استئجار شقة بدون ضامن.
يتم طلب ضمان  VISALEعلى www.visale.fr
➔ اتصل بنا:
◆ 800 800 0970

د  /المساعدة في االنتقاالت الدولية
-

ط -منحة الجامعة + ERASMUS

 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
 + Erasmusهو برنامج أوروبي لتبادل الطالب يسمح للطالب بالدراسة في أوروبا .يُمكنك الحصول على منحة  + Erasmusإذا كنت
تدرس في بلد أوروبي أجنبي كجزء من التبادل بين المؤسسات.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
هناك نوعان من منح :+ Erasmus
 منحة  + Erasmusالدراسية والمخصصة لطالب برنامج  + Erasmusيتراوح مبلغ المنحة الشهري بين  150و  300يوروشهرا.
شهريًا حسب البلد ،يُصرف لمدة  3إلى 12
ً
 منحة  + Erasmusللتدريب الداخلي مخصصة للطالب الذين يؤدون فترة تدريب في أوروبا .يتراوح مبلغ المنحة الشهري بين 300شهرا.
و 450يورو شهريًا حسب البلد ،يُصرف لمدة  3إلى 12
ً
 )3ما هي الخطوات الالزمة؟
للحصول على هذه المساعدة ،يجب عليك االتصال بقسم العالقات الدولية في مدرستك للتعرف على المؤسسات األجنبية الشريكة .تُحدد كل مؤسسة
شهرا قبل بداية إقامتك األجنبية.
إجراءاتها وجدولها الزمني .انتظر ما بين  6و 12
ً
هـ -المساعدة الوطنية على التنقل
أوالً /مساعدة التنقل لطلبة الماجستير
 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
هذه منحة بقيمة  1000يورو لتسهيل التنقل الجغرافي للطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس وال ُمسجلين في السنة األولى من برنامج الماجستير
في منطقة أكاديمية مختلفة عن تلك التي حصلوا فيها على درجة البكالوريوس.
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
لتلقي هذه المساعدة ،يجب عليك:
 أن تكون مستفيدًا من  SCBأو عالوة سنوية محددة ()ASAA أن تكون مسجالً في منطقة أكاديمية أخرى غير تلك التي حصلت فيها على شهادتك. )3ما هي الخطوات الالزمة؟

يُمكنك التقدم بطلب للحصول على هذه المساعدة عبر اإلنترنت على موقع  ،messervices.etudiant.gouv.frتحت عنوان "مساعدة
التنقل لطلبة الماجستير".

و  /المساعدات الغذائية
-

أوالًAGORAés /

 )1ما المقصود بهذا المصطلح؟
 AGORAésهو متجر بقالة اجتماعي وتضامني للطالب يقع مباشرة في الحرم الجامعي ويديره الطالب أنفسهم (بواسطة  .)sileaGيقدم
مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بتكلفة بسيطة :حوالي  ٪10من سعر السوق .إنه أيضًا مكان للحياة حيث يتم تقديم أنشطة مجانية.
تتوفر منتجات النظافة النسائية مجانًا في .AGORAés
 )2ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
لالستفادة من  ،AGORAéيجب عليك تقديم طلب يتم تقييمه من قبل لجنة .ستحسب هذه اللجنة "الدخل المتبقي" بنا ًء على مواردك ونفقاتك ،والتي
ستحدد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على  AGORAéأم ال .يُمكنك تنزيل طلب التقديم من  www.gaelis.frلمتاجر  AGORAésفي
ليون ومن  www.fasee.frلمتاجر  AGORAéفي سانت إتيان.
 )3ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؟
بمجرد اكتمال طلبك ،يمكنك إما إرساله إلى  AGORAéأو إرساله مباشرة ً عبر البريد اإللكتروني.

 AGORAéليون agorae@gaelis.fr - 1
مبنى اإلسعاف
 Boulevard 43بتاريخ  11نوفمبر
 100 69فيلوربانيي

 AGORAéليون agorae.lyon2@gaelis.fr - 2
الحرم الجامعي  ،Porte Des Alpesأمام MDE
Avenue Pierre Mendès 5
 69500برون
ثانيًا -مطعم ريستوس دو كور ( )Restos du Coeurفي ليون
صا للطالب في فترة ما بعد الظهر يومي الثالثاء والخميس
يُقدم مطعم مطعم ريستوس دو كور في ليون مكتبًا مخص ً
اتصل بنا:

ad69.secretariat@restosducoeur.org
رقم الهاتف05 05 78 78 04 :
ثالثًا  -اإلغاثة الشعبية الفرنسية ( )Secours Populaireفي ليون
صا للطالب يوم االثنين من الساعة  6إلى  8مسا ًء.
تقدم مؤسسة اإلغاثة الشعبية الفرنسية مكتبًا مخص ً
التواصل

contact@spf69.org
77 87 77 72 04

ز  /المساعدة للحصول على الرعاية الصحية

أوالً  -التأمين الصحي التكميلي ()CSS
ما المقصود بهذا المصطلح؟
يساعد التأمين الصحي التكميلي في سداد نفقاتك الصحية .اعتمادًا على مواردك :ال يكلف التأمين الصحي التكميلي شيئًا ،أو قد يكلفك أقل من 1
يورو في اليوم للشخص الواحد.
ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
◆
يتم منح  CSSعلى أساس موارد مقدم الطلب.
◆
للطلبات الفردية إذا كان عمرك أقل من  25عا ًما شريطة أن:
تكون غير قاطن نفس المنزل مع والديك وقت تقديم الطلب
إقرارا ضريبيًا منفصالً أو تُوقّع على تعهد بالقيام بذلك العام المقبل
تمأل
ً
ال تلقي أي نفقة معفاة من الضرائب أو مدفوعات دعم ،أو تقدّم تعهد على شرفك بأنك لن تتلقى هذه المدفوعات في وقت تقديم
الطلب
◆
للطلبات الفردية إذا كان عمرك أكثر من  25عا ًما شريطة أن:
تكون مستفيدًا من التأمين الصحي
ال تتجاوز الحد األقصى للموارد

ما هي الخطوات الالزمة؟
تُقدّم طلبات  CSSعبر اإلنترنت باستخدام حسابك على  ameliعبر  www.ameli.frتحت عنوان "إجراءاتي".

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/faq.php
ثانيًا  -الخدمات الصحية الجامعية ( )SSUفي جامعة ليون كلود برنارد  1وجامعة لوميير ليون 2
تهدف الخدمة الصحية بالجامعة إلى ضمان الرفاهية الجسدية والنفسية للطالب من خالل فريق متعدد التخصصات من الممارسين
العامين والممرضات وأخصائيي التغذية وأطباء أمراض النساء وعلماء النفس واألطباء النفسيين.
تُحدّد االستشارات الطبية والتخصصية فقط ويمكن إجراؤها على موقع الجامعة.
تتوفر هذه الخدمة في المراكز الصحية الجامعية ( )CSUالموجودة في حرم ال دوا وإيست ليون وساوث ليون لجامعة ليون .1
اتصل بنا:
◆ ssu@univ-lyon1.fr
◆ رقم الهاتف57 57 46 27 04 :
◆ في حرم ( Porte Des Alpesبرون) لجامعة ليون .2
◆ اتصل بنا:
◆ ssu@univ-lyon2.fr
◆ رقم الهاتف10 43 77 78 04 :
◆
ً
◆ ثالثا -خدمة الطب الوقائي وتعزيز الصحة ( )SMPPSبجامعة جان مولين ليون 3
يوجد فريق متعدد التخصصات يتكون من الم مارسين العامين والممرضات وأطباء أمراض النساء وأخصائيي التغذية واألطباء
النفسيين وعلماء النفس .توجد هذه الخدمة الوقائية في مصنع التبغ.
رابعًا  -الطب الوقائي الجامعي بجامعة جان مونيه سانت إتيان
تتكون خدمة الطب الوقائي بالجامعة من فريق طبي وفني طبي واجتماعي مع أطباء و ممرضة وأخصائي اجتماعي وأخصائي
نفسي وأخصائي تغذية.يوجد مقرها في الطابق األول من قاعة الجامعة.
◆ اتصل بنا:
◆ secretariat.smpps@univ-lyon3.fr

تُحجز المواعيد عبر الهاتف فقط83 79 78 78 04 :
بدون موعد80 78 78 78 04 :

Manufacture des Tabacs | Espace rue Sud | Bât. EG - RDC
خامسًا -المساعدات الطبية الحكومية
ما المقصود بهذا المصطلح؟
المساعدة الطبية الحكومية ( )AMEهي نظام يسمح لألجانب في وضع غير قانوني بالحصول على الرعاية الصحية.
ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
من أجل االستفادة من هذا البرنامج ،يجب أن تفي بمتطلبات األهلية العامة التالية
اإلقامة في فرنسا لمدة  3أشهر
ال تملك تصريح إقامة أو تقدمت بطلب للحصول على واحد
لديك موارد ال تتجاوز حدًا معينًا.
ما هي الخطوات الالزمة؟

يجب عليك ملء طلب لتقديمه إلى مكتب التأمين الصحي األساسي في رون ،تجده هناhttps://www.service- :
public.fr/particuliers/vosdroits/F3079
ح  /أنواع أخرى من المساعدات
أوالً -إعارة المعدات (الدراجات وأجهزة الحاسوب) مجانًا
توفر جامعة كلود برنارد ليون  1للطالب دراجات مجانية طوال العام الدراسي.
لالستفادة منها ،تحتاج إلى بطا قة الطالب الخاصة بك ،وبطاقة الهوية الخاصة بك ،والمسؤولية المدنية الخاصة بك وشيك
إيداع بقيمة  50يورو .يتوفر "نموذج قرض الدراجة" على موقع الجامعة .يجب عليك بعد ذلك االتصال بـ  BVEبمجرد
اكتمال النموذج.
توفر جامعة كلود برنارد ليون  1أيضًا أجهزة حاسوب محمولة عبر  BUمن ال دونا أو  BUمن روكفلر .لالستفادة من
ذلك ،يجب عليك تحديد "موعد للحصول على قرض للحاسوب الشخصي" على موقع .Affluences
ثانيًا -عملية ": ” free velo’v
أقامت منطقة ليون الحضرية أيضًا عملية “: ”free velo’v
يُمكن لطالب المنح الدراسية الذين تتراوح أعمارهم بين  18و  25عا ًما الحصول على دراجة لمدة  9 ،6 ،3أشهر قابلة للتجديد حتى 24
شهرا
ً
لالستفادة منها ،يجب ملء طلب على الموقع اإللكتروني "."/https://freevelov.grandlyon.com
ثالثًا -توفير الحماية الصحية المجانية في الجامعات
بعد تصويت الطالب على الميزانية التشاركية ،قامت جامعات كلود برنارد ليون  1ولوميير ليون  2وجان مولين ليون  3بتركيب ّ
موزعات
للحماية الصحية ذاتية الخدمة في حرمها الجامعي.

رابعًا( .استمتع بوقتك)  Sors De Ta Piauleبواسطة GAELIS

يتيح مشروع  ،Sors De Ta Piauleالذي تنظمه  GAELISمنذ عام  2013للطالب االستمتاع دون إنفاق سنتًا واحدًا .على مدار
ثالثة أسابيع على مدار العام ،يتم تقديم العشرات من األنشطة المتنوعة (زيارة الممرات السرية ال ُمغطاة في المدينة ،ودروس الرقص ،والطهي،
والفطور ،وعلم المنعكسات (الضغط على مناطق االسترخاء في الجسم) ،وما إلى ذلك) في مختلف الجامعات ،والمساكن ،والحدائق ،وما إلى
ذلك .هذه األنشطة مجانية تما ًما ومتاحة لجميع الطالب!
ط  /الشمول المهني
 )1صندوق مساعدة الشباب ()FAJ
 )2ماذا تعني؟
يهدف  FAJإلى تسهيل الشمول االجتماعي أو المهني للشباب الذين يحتاجون إلى دعم عرضي في مجاالت اإلسكان أو النقل أو الصحة
 )3ما هي الظروف الخاصة بمنحها؟
يُمنح  FAJللشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18و  25عا ًما:
من الرعايا الفرنسيون أو األجانب المقيمون بشكل قانوني في فرنسا (تصريح إقامة ساري المفعول) ؛
⇒ ذوي صعوبات في االندماج االجتماعي والمهني وكذلك صعوبات مادية ؛
⇒ بدون دخل أو بموارد منخفضة.

ال يُشترط حد أدنى لمدة اإلقامة في القسم.
 )4ما هي الخطوات الالزمة؟
يجب تقديم الطلب مع مرجع (بعثات محلية ،جمعيات مرخصة  )...وسيتم فحصه من قبل لجنة دعم محلية برئاسة مستشار إداري
.I

منازل المنطقة الحضرية

توفر بيوت التضامن في المنطقة الحضرية منطقة استقبال اجتماعي واحدة حيث يمكن للناس االستفادة من كل المساعدة والدعم المقدمين من مدينة
ليون ومنطقة العاصمة ليون.
يكون أول استقبال بدون موعد .سيتم توجيهك بعد ذلك إلى متخصص متخصص لتلبية طلباتك.
.II

البعثات المحلية

البعثات المحلية هي خدمات عامة محلية مسؤولة عن دعم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  25عا ًما في اندماجهم المهني (البحث عن
عمل ،التحضير للمقابالت )...
هناك  6بعثات محلية في ليون و  3في فيلوربانيي:

البعثة المحلية في الحي األول في ليونRue des Pierres Plantées 2 :
البعثة المحلية في ليون Rue Duguesclin 265 :3

البعثة المحلية في ليون Rue Georges Gouy 62 :7
البعثة المحلية في الحي السابع في ليونRue Étienne Rognon 24 :
البعثة المحلية في الحي الثامن في ليونAvenue Berthelot 307 :
البعثة المحلية في ليون Place Abbé Pierre 10 :9
البعثة المحلية في فيلوربانييRue Racine 50 :
البعثة المحلية في فيلوربانييAllée Henri Georges Clouzot 4 :
البعثة المحلية في فيلوربانييRue du 8 Mai 1945 33 :
ي  /اإلعاقة
 )aخدمات الجامعة
تملك الجامعات الثالث في ليون "مهام خاصة باإلعاقة" مسؤولة عن مرافقة الطالب الذين يعانون من اضطراب أو إعاقة طويلة األمد تتطلب اإلقامة.
كما يُطلب من الجامعات تعيين "استشاري إعاقة" للقيام بعدد من المهام ،منها:
●

المشاركة في التوجيه قبل االلتحاق بالتعليم العالي وأثناء التدريب

●

إنشاء نظام استقبال ومعلومات ودعم للطالب ذوي اإلعاقة من خالل ضمان التنسيق بين مختلف األطراف المعنية

●

تحليل احتياجات الطالب التي تتطلب تعويضًا

●

تمثيل المؤسسة في جميع األمور المتعلقة بالطالب ذوي اإلعاقة

●

المساهمة في تدريب مجتمع الجامعة على اإلعاقة

●

تنسيق أنشطة القسم وإدارة الموارد البشرية والمالية

م سؤول مهام ذوي اإلعاقة في ليون mission.handicap@univ-lyon1.fr :1
مسؤول مهام ذوي اإلعاقة في ليون mission.handicap@univ-lyon2.fr :2
مركز اإلعاقة في ليون handicap@univ-lyon3.fr :3خدمات CROUS
الخدمة االجتماعية تصاحب الطالب ذوي اإلعاقة:

●
●

في للقضايا المتعلقة باإلسكان
في مواجهة صعوبات الحياة اليومية

ي وفر  CROUS 272مكان إقامة يمكن الوصول إليه بواسطة ( PMRاألشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة

)مِ نح FEDEEH

تهدف مِ نح  FEDEEHإلى دعم مسارات التدريب نحو توظيف الشباب ذوي اإلعاقة الذين ال يجدون دائ ًما الحلول المالية للتعويض عن
االحتياجات المتعلقة بوضعهم.

يتم تسليمها بواسطة اتحاد يدوي  ،٪100ويمكن العثور على جميع المعلومات هنا:
/https://www.handinamique.org/boursesدار المنطقة الحضرية للمعاقين ()MDMPH

دار المنطقة الحضرية للمعاقين ( )MDMPHهو نقطة استقبال الناس واالستجابة لطلباتهم المتعلقة بحالة إعاقتهم.

يُسهل  MDMPHالوصول إلى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .يُخصص الموارد للتعويض عن اإلعاقة.

وتتمثل مهامه في اآلتي:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

اإلرشاد الوظيفي والمهني
اإلحالة إلى المؤسسات والخدمات الطبية واالجتماعية
االعتراف بالقيود الجوهرية والدائمة على الوصول إلى العمل ( )RSDAEواالعتراف بجودة العامل المعوق ()RQTH
يُقرر  MPDMPHشروط الحصول على مخصصات التعويض عن اإلعاقة ()PCH
يُقرر MDPMH
وتتمثل مهامه في اآلتي:
اإلرشاد الوظيفي والمهني
اإلحالة إلى المؤسسات والخدمات الطبية واالجتماعية
االعتراف بالقيود الجوهرية والدائمة على الوصول إلى العمل ( )RSDAEواالعتراف بجودة العامل المعوق ()RQTH

●

يُقرر  MPDMPHشروط الحصول على مخصصات التعويض عن اإلعاقة ()PCH

●

يُقرر  MDPMHالظروف الطبية واالجتماعية لمخصصات البالغين المعوقين ()AAH

●

يستجيب  MDPMHأيضًا لتخصيص بطاقة شمول التنقل

●

يقع مقره في  rue Jonas Salk, 69007 8ليون.
()AAH
يستجيب  MDPMHأيضًا لتخصيص بطاقة شمول التنقل

●

الظروف الطبية واالجتماعية لمخصصات البالغين المعوقين

يقع مقره في  rue Jonas Salk, 69007 8ليون.

ظهرا ،ومن
يُمكن الوصول إلى خط المساعدة الرئيسي على الرقم  0426838686من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى 12
ً
الساعة  1.30مسا ًء إلى  4.30مسا ًء (باستثناء أيام الثالثاء حيث يمكنك التواصل في فترة بعد الظهر فقط).

