Uitnodiging kennismaking gemeente
Beste heer/mevrouw
Binnenkort gaat u wonen/u woont sinds kort in de gemeente

.

Kennismaken
De gemeente wil u graag leren kennen zodat u kunt inburgeren. De gemeente nodigt u uit voor een
gesprek om kennis te maken.
Wanneer?
Het kennismakingsgesprek is op:

Wat kunt u verwachten?
U bent nu in stap 3 van het stappenplan, zie bijlage 1. U heeft een gesprek met de gemeente om
kennis te maken. De gemeente informeert u over inburgeren. Inburgeren start met een brede intake
van 10 weken door het Refugee Team. U gaat het volgende met het Refugee Team doen:
o
U werkt aan uw plan om in te burgeren. Dit plan heet ‘Plan Inburgering en Participatie (PIP)’;
o
U gaat naar een taalschool om Nederlands te leren;
o
U gaat activiteiten doen, zoals trainingen en workshops;
o
U gaat participeren, zoals vrijwilligerswerk of werk.
Wat moet u meenemen?
•Identiteitsbewijs (ID)
•Uw bankpasje
Wat zijn de Corona-regels ?
•Kom niet als u klachten heeft of ziek bent (verkouden, keelpijn of koorts)
•Houd 1,5 meter afstand van anderen
•Was uw handen regelmatig
•Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
•Gebruik papieren zakdoekjes
•Schud geen handen
•Kom lopend of met de fiets. Reis alleen met het openbaar vervoer als het echt nodig is en
gebruik een mondkapje
•Volg de looproutes

via

Bijlage 1: stappenplan
Bijlage 2: Corona regels (alleen voor Tilburgse statushouders)
Samenvatting van de brief

The municipality and Vluchtelingenwerk/Contour de Twern invites you for a meeting to get to know
each other. The municipality will inform you about integration. Integration starts with a broad intake of
10 weeks by the Refugee Team. With the Refugee team you will draw up a plan (PIP = Plan Integration
and Participation) to integrate. You will also learn the language and participate, such as voluntary work
or work. The letter will state when and where the meeting will take place, what to take with you and
what to do if you are ill or cannot come.
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