
کرد؟ پيدا  داوطلبانه  کار  ميتوان  چطور 

AT T E N T ION

 متوجه باشيد که اين انحمن ها به زبان
.فرانسوى از شما استقبال ميکند

داوطلبانه  کار 
بلژيک در  (رضاکارى) 

کمک کردن
فعاليت کردن  عالقه داشتن 

مالقات کردن  کشف کردن 
همکارى کردن 

کرد؟ پيدا  داوطلبانه  کار  ميتوان  چطور 
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avec la collaboration
des Centres régionaux 

d’intégration

Note :

 اگر براى کار داوطلبانه سوالى داريد با
بيگيريد تماس  زبانان  فرانسوى  .مرکز 

 (PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT)

info@levolontariat.be – 02 512 01 12 

www.levolontariat.be/volunteer

انترنتى هايى  سايت  و  ها  روزنامه  تبليغات  برسى  • با 

شهردارى مثل  ميشناسيد  که  افرادى    و  ها  سازمان  هاى  در   به 
دفتر پذيرش  مرکز  سرپرست  فرانسوى  معلم  اجتماعى   مددگار 

براى گرفته  تماس  انها  با  و  بزنيد  ها  همسايه  دوستان   پذيرش 
هستيد داوطلبانه  کار  دنبال  به  شما  که  بگوييد  • .ايشان 

bonnescauses.be

levolontariat.be

fovento.be

کنند    کمک  شما  به  ميتوانند  که  هاى  .سازمان 

   • خدمات داوطلبانه شهر نامور (پ ف و) با قرار مالقات
  namur@volontariat.be ou 0497 99 53 25

   • خدامات داوطلبانه شهر مانس (پ ف و) با قرار مالقات
  mons@volontariat.be ou 0474 06 98 22

   •  خدمات داوطلبانه شهر نيول (پ ف و) با قرار مالقات
 nivelles@volontariat.be ou 0495 34 52 46

   •  خدمات داوطلبانه شهر بروکسل (پ ف و) با قرار مالقات
 centre.bruxelles@volontariat.be ou 02 219 53 70

 خدمات داوطلبانه دايمى در ا س ب ل پذيرش و داوطلبى در واور  
   •  لووين النو واترلو و برين اليود

www.volontariataov.wixsite.com/aovolontariat

   •  خدمات داوطلبانه در شهر ليژ با قرار مالقات
n04 279 76 295

   • خدمات داوطلبانه شهر لوکزامبورگ  با قرار مالقات
volontariat@province.luxembourg.be ou 063 21 24 73

   • خدمات والنت و شما در شهر ورويه
volontevous@verviers.be ou 087 35 37 25

   • معلومات بيشتر در سايت متذکره
www.levolontariat.be/associations-facilitatrices



براى ديدار با اشخاص براى صحبت کردن به زبان فرانسوى

براى اشنا شدن با سازمان ها و اداره ها در بلژيک

براى اينکه تجربيات زندگى خود را در خدمت ديگران قرار دهيد

براى دفاع از نظريات شخصى تان براى کمک به افرادى که مشکل دارند

براى کشف زمينه هايى فعاليت

براى تفريح لذت بردن احساس مفيد بودن براى ديگران

داوطلبانه

باشيد؟ چرا بايد داوطلب شد؟ داشته  اسناد  بايد  آيا 

ا شما زير قبال شده است وي ا در يک مرکز از شما است اد اقامت داريد وي  اگر اسن
انه بپردازيد وانيد در بلژيک به کار هايى داوطلب سن هستيد ميت

ميدهند؟  (معاش)  حقوق  من  به  آيا 

ا معاش نيست   نه داوطلبى کار ب

کنم؟ صحبت  فرانسوى  زبان  بايد  آيا 

انه شما دارد .گاهى أوقات بلى گاهى أوقات نه. بستگى به فعاليت داوطلب

وانيد داوطلب ان فرانسوى را خوب صحبت نمى کنيد ميت  اگر زب

ا گروهى باشيد که زبان شمارا صحبت ميکنن با شخصى ي

ميشود؟ بازپرداخت  را  من  هاى  هزينه  آيا 

واند هزينه هاى شما (سرويس هاى شهرى وعده غذايى...) را  اين سازمان ميت
ور نيست ازپرداخت کند اما مجب  .ب

هستم؟   بيمه  پوشش  تحت  آيا 

ا را در مسوليت مدنى بيمه خود قرار دهند و پوشش بيمه کند ايد شم  سازمان ب
ابرين هنگامى که داوطلب هستيد اگر به ديگران خسارتى وارد کنيد اين  بن

سازمان انرا جبران خوهد کرد

 يک عمل رايگان و آزادانه که
 انجام مى دهيد بخاطر

 عقايد و همبستگى و اتحاد
ا ديگران ب

 در يک سازمان عير تجارتى انحمن
 شهردارى بيمارستان عمومى باشگاه

(ورزشى مدرسه (مکاتب

متعهد و  آزاد 

هر توانيد  مى  را  داوطلبانه   کار 
متوقف باشيد  مايل  که   وقت 

که نکنيد  فراموش  ولى   سازيد 
حساب شما  روى  انجمن   اين 

ترک از  قبل  لطفا  و   ميکنه 
بدهيد هشدار  مسولين  به   وظيفه 

ميکنيد تعطيل  را  کار  .که 

داوطلبانه

چيست؟ داوطلبى 

کجا؟

هر توانيد  مى  را  داوطلبانه  کار 
متوقف باشيد  مايل  که  وقت 

که نکنيد  فراموش  ولى  سازيد 

بدهيد هشدار  مسولين  به  وظيفه 


