
 

  
 
 
 

 

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 



 

 دليل  اإليواء  
يوبريغات في  البايش    

( جـنـوب إقـلـيـم بـرشـلـونـة. تـحـدها مـن الـّشـمـال دائـرة Baix Llobregatتــقــع دائـرة الـبـايـش يـوبـريـغـات )

(، ومـن El Vallès Occidentalـطـال )(، ومن الـّشـرق دائـرة فـالـيـس أوكـسـيـدن El Bagesالبـاجـيـس )

ن الـجـنـوب الـبـحـر الـمـتـوسّـط، ومـن ـ(، ومEl Barcelonèsالـجـنـوب الـّشـرقـي دائـرة بـارسـيـلـونـيـس )

( ومن Alt Penedès(، ومن الـغـرب دائـرة آلـت بـيـنـيـذيـس )El Garrafالـجـنـوب الـغـربـي دائـرة الـغـّراف )

 (.La Anoiaلـّشـرقـي دائـرة أنـويـا )الّشـمـال ا

 كيلومتر مربع. 486,7وتـمـتـد عـلـى مـسـاحـة    *نسمة   806.651 يـبـلـغ عـدد سـكـانـهـا

  (.Sant Feliu del Llobregatسانـت فـيـليـو دي يـوبـريـغـات )وعاصـمـة هـذه الـدائـرة هـي 

 ألـف نـسـمـة. 50وز عـدد سـكـان خـمسـة مـنـها بـلـديــة و يـتـجـا 30تـتـكـون الـدائـرة مـن 

كيلومتر من الشواطىء المـتـسـعة التي تزخر بـها،  15ف الـبحـر و الـنـهـر والـجـبـال هذه المنطقة.  إضـافـة إلى يـعـرّ 

 Laروال )(، و ال كويـْسـيـEl Ordalل )ضا( و األورEl Garrafتنضاف السالسل الـجـبـلـيـة لـبـلـدات الـغـاراف )

Collserola( وجـبـل مـونـتـسـيـرات )Montserrat الـمـهـيـب، و هـي مـناسـِبـة لـمـمـارسـة ريـاضة المشي )

الرياضي أو الـسـياحي واألنشطة في الطــبـيـعة. عالوة على  أن الشطر األخير من النهر، حيث يبدأ دلتا لوبريغات، ذو 

 قيمة و ثروة بيئية ال تقدر بثمن.

يــواء   اإلة دائر

 
 
 
 
 

بايش ذي يوبريغاتالدليل اإليواء ل   
ل بايش ذي يوبريغاتالمجلس الدائري   

2015دجنبر لعام   
 studiomoare.com   تصميمطبع و : 

 تراجم: ميتافرازي ترجمة و تأويل 

أريزا الدعم اإلداري: خوسيه لويس  
 بالتعاون مع بلديات البايش ذي يوبريغات

 

 

 

وهكذا إذن ، في السنوات األخيرة ازداد التنوع الثقافي 
لدائرة بايش يوبريغات بفضل استقبالها مقيمين قادمين  

 .)**(من جميع أنحاء العالم
 

يعتبر هذا الدليل وثيقة  تتضمن الموارد الرئيسية 
فدين الجدد على هذه والخدمات األساسية الستقبال الوا

 الدائرة والبلدية
  

من أجل تسهيل التكييف مع أدائها  من خالل معلومات 
عملية وجيدة. ويتضمن معلومات عن خدمات وموارد 

 مفيدة مترجمة إلى عدة لغات.

 

عرف الواقع االجتماعي  2000ابتداًء من عام 

لبرشلونة تغييرات مرتبطة بظاهرة الهجرة، إذ 

زيادة كبيرة في غضون بضع  عرف معدل الهجرة

 سنوات.

 بينما في بعض البلديات  مثل بلدية كاستيلديفيلس
(Castelldefels نسبة السكان األجانب الذين )

، فإن عددهم في %18,24فيها  تبلغ يعيشون 
بلديات أخرى مثل بلدية سانت كليمنت دي يوبريغات 

 . 1،89  %يصل إلى 
 
ع مصادر التوزع الترابي يكون مصحوبا بتنو 

 األشخاص حديثي العهد بالمنطقة.
 

 

لـمـرصـد دائـرة بايش يوبريغات. *باإلمـكـان اإلطالع على البيانات التفصيلية الخاصة بكل بلدية بشكل تـفـاعـلـي على الموقع اإللكتروني  
(201 /01/01** ) المعهد الوطني لألحصاء، 

http://studiomoare.com/
http://studiomoare.com/


 

 البايش ذي يوبريغات

 خريطة الّدائرة 
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 5     Cervelló    سيرفييو                                                                  P|42 
 

6     Collbató  كويباتو                                                                                      P|54 
 

7    Corbera de Llobregat كوربيرا ذي يوبريغات                            P|66 
 

8     Cornellà de Llobregat     كورنييا   ذي  يوبريغات                                                    
 

9     Esparreguera إسباراغيرا  
 

10    Esplugues de Llobregat يوبريغات ذي إسبلوغيس 
 

11    Gavà غابا 
 

12    Martorell مارتوريي 
 

13    Molins de Rei   مولينس   ذي  ريي 
 

14    Olesa de Montserrat    أوليسا   ذي  مونسرات  
 

15    El Papiol ألـبابييول                                                                 P|78 
 

16    Pallejà بـايـيجـا                                                                      P|90 
 

17    La Palma de Cervelló  بالما ذي  سيربييو  P|102                          ال 
 

18    El Prat de Llobregat البرات    ذي  يـوبـريـغـات  
 

19    Sant Andreu de la Barca    سا ن   أنـدريـو ذي  ال  باركا 
 

20    Sant Boi de Llobregat يوبريغات ذي بوي سان 
   
 

 21    Sant Climent de Llobregat    ذي    يوبريغات كليمينت   سان        P|114 
 

 22    Sant Esteve Sesrovires         إستيبي  سيسروبيريس سان                P|126                                                  
      

 23   Sant Feliu de Llobregat      سان فيليو  ذي   يوبريغات                                                        
    

 24   Joan Sant Despí              سان جوان ذي سبي                                             
  

 25   Sant Just Desvern        سان  جوست                                                      
   

  

 26   Sant Vicenç dels Horts         ذيلس  أورس بيسينس   سان                                                   
 

 27     Santa Coloma de Cervelló    ذي  سيربييو كولوما   اسانت            P|150 
 
 

 28    Torrelles de Llobregat        يوبريغاتتوريياس ذي                          P|162 
 
 

 29    Vallirana   باييرانا                                                             P|174 

        

 30     Viladecans    بيالذيكانس                                 

1 Abrera أبريرا                          P|06 
   

2 Begues بيغيس                         P|18 
   

3 Castelldefels   كاستيلديفيتس                     
   

4                Castellví de Rosanes  P|30                   كاستييفي ذي   روسانيس      

 نسمة 20000من  بأقلمناطق 

 نسمة 20000مناطق بأكثر من 

20 

http://www.viladecansacull.cat/
https://www.castelldefels.org/ca/


 

 

 
 
 
 
 

  

لبايش  يوبريغاتل  دليل  اإليواء  

راـــريــأب      Abrera 
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

كن ة. ويمالذين يعيشون في بلدة معيّنالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص 

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في  لإلقامة. ألجانب اقانون بالبلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة و يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

را
ري

بــ
أ

 
 

 
  بلدية أبريرا 
Pl.Constitució, 1  
93 770 03 25 

 
 مكتب إسعاف المواطن 

 Pl. Constitució, 1  

 93 770 03 25 

اإلثنين  السبت  .- 9-14h  
           19h-16:30   الثالثاء و الخميس

الزوا بعد فقط غشت و يوليوز شهرا ل  

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

من دول االتحاد األوروبي لدولة 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament d’Abrera 

 
 

 
 
 
 
 
                  



 

                         الصحة

 

ر
ري

بــ
أ

ا 
 

   
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص النظام 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء ام، كما ينبغي اإلدالوالمستشفيات التابع للقطاع الع

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

  
 خدمات عامة 
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat  

Camí Vell de la Colònia, 25 

93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
Hospital del Sant Joan 

Despí Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

ً ببطاقة ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيه )مصحوبCAPفي مراكز الرعاية األولية ) ا

ان إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة التسجيل في الضم

 (.)*(االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90  

93 553 12 00 

 

اكز االستعجاالت لإلسعاف األولي مر  
 

 
وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز للرعاية 

.األولية من مسكنك

     CAP-CUAP El Serral de Sant 

Vicenç dels Horts  
           Ctra. de Sant Boi, 59-61 

           93 672 48 59

CUAP Sant Andreu de la 
Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51 

 
اإلسعاف  األولي األقربمراكز    

 CAP d’Abrera  
C/ Manresa, 9-15 
93 770 25 61 

       8-21h الجمعة   –اإلثنين  من   

     10-12h و   السبت   

     CAP de Santa Maria de 

     Vilalba 

     Camí castell de Voltrera, s/n 

     93 770 17 38  

 صيدليات       
 

Passeig de l´Església, 1-3 

93 770 36 84 

 
 

C/ de Martorell 

93 770 07 58  
C/ Antoni Gaudí, 

 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

أهميةهـواتـف ذات   

 

CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, 

s/n 93 471 20 09 

 

 

 
 
 CAP de Can Vilalba 

Avinguda Circunval·lació, s/n  

93 770 49 39 

93 770 34 44 

C/ Major, 26, local 3  

de Sta Maria de Vilalba  

93 770 20 38 

      

          Urgencias 060 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

 

 

 

 Volver



 

 
 
 
 

لتعليما         

   
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

تـعـلـم الـلغـات        

 
را

ري
 أب

را 
ري

بــ
 أ

   
كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم   يعتبر الكطالن لغة إقليم     

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.        
 

  أين ؟          

 

 المصلحة المحلية للكطالن
C/ Rosers 1  
93 770 47 32 

 
  مدرسة الكبار ل أبريرا
 Pl. Escoles Velles s/n  
 93 770 28 71 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلوم لى اإلضافة إبيات، الزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 ى شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول عل

 ! ستعلماوهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

. 

 
 
Món Petit حضانة      
C/ Federico Garcia Lorca 15 

93 770 34 58 
 
Municipal حضانة  

C/ Antoni Gaudí 4  

93 770 34 58 
 
  Quitxalla     حضانة   
 C/ Purlom 12 

93 773 81 38 

 
Josefina Ibanez      مدرسة  
C/ Antoni Gaudí, 15 

93 770 16 45 

 
 
  Ernest Lluch مدرسة 

Passeig de l´Estació, 15 

93 770 12 13 
 
Escuela Francesc Platón i Sarí 

C/ Salvador Espriu, 3  
93 770 03 81 

 
Instituto Voltrera Passeig 

de l’Estació 18  

93 770 32 11 
 
 المصالح الترابية للتعليم ب 

 بايش ذي يوبريغات
93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

                            

                    Volver                          

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

ن برامج التكوي -             
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ى حتاجون إلذين يه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك التُوجَّ 

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.نين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموعتكافؤ الفرص لجميع المواط

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من الويجب الحصول على رخ

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

ا 
ر
ري

 أب

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية ، المرأة و المساواة 
C/ Major, 3  
93 770 29 11 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat Nord             93 652 57 70 

 
                                         93 775 05 50 

 

 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
C/ Martorell, 20 1ª pl 

93 770 01 02 

 
OTG Martorell  
Passeig dels Sindicats s/n, 

Martorell  
93 774 50 96 

 
Martorell الضمان اإلجتماعي      
Av. Mancomunitats comarcals, 9 

93 775 19 69  

93 775 20 91 

 
 

لتابعة لحكومة مكاتب التشغيل ا

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 كطالونيا  تباشر

 Cataluña  Emprende 

012 

 
 
 
 
 
 
استقبال ضحايا 

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3   نقط اإلسعاف

(Sant  Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 
مصلحة دعم البلديات في إسعاف 
 المهاجرين و المهاجرات  
93 6852400 . ext.* 613 
 

 
  

       Volver      



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

را
ري

 أب

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونيادة ق في المساعإدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالح

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ها.، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغيراألسرية، وعقود اإليجار

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
C/ Rosalia de Castro, 7 

93 770 09 81  
24 hores 

 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
 de Martorell مركز الشرطة

Avda. de les Mancomuni-

tats Comarcals, 11 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 

 
أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عمصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد وتتوفر البلديات، كذلك، على

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 

الوطنية الشرطة   

 
  مركز الشرطة 

Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
  مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  

C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  مركز الشرطة

Viladecans  

C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC أميك   جمعية      
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   

C/ Murcia, 42  
Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
AMIC Martorell 

Pg. Sindicat, s/n 

93 790 44 46 
 
AMIC Olesa de 

Montserrat Cal Manè s/n  
93 778 69 76 

 
CITE Martorell  

C/ Pep Ventura, 

7 93 775 52 90 

 
 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

أشخاص صم استعجاالت    
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 
  

      14  Volver   15 



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

را
ري

 أب

 قطارات 
 

               

               
               

لحكومة  السكك الحديدية 
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
 الحافالت الحضرية 
(TRAM) 

  

        

 012     012    900 701 181    
               

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Hispano Igualadina 

902 29 29 00 

 
 مركز مفتوح

 Pl. Rebato, 1  

93 770 33 44 
 

لحمحكمة الص  
 Passatge Telefònica, s/n  

93 770 24 57 
 
 نقطة اإلرشادات للشباب
 Pl. Rebato, 1  
93 770 43 34 

 
Josep Roca i Bros  مكتبة  
C /Federico Garcia Lorca, 17  

93 770 08 81 
 

رياضي بلدي ملحق   
Passeig de l’Estació, 22 

93 770 05 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 

 
Recogida de trastos viejos  
C/ Progrés, 15  
93 770 27 93 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا 

93 301 05 97  
93 412 00 34

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء  للبايش  يوبريغات

 بيغيس
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

كن بلدة. ويمالالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في 

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. يش فعيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 التسجيل؟أين يـتـّم 

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

س
غي

بي
 

 
 بلدية  بيغيس
 Av. de Torres Vilaró, 4  

 93 639 05 38 

 
 
 مكتب إسعاف المواطن 

Av. de Torres Vilaró, 4  

93 639 05 38  
. 9 -14h    الجمعة –من اإلثنين   
 األربعاء 

األربعاء   17:30-19:30 .  

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 ألول مرة.تاريخ التسجيل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Begues 

 

                                                                                                   
 

 Volver



 

 الصحة 

 

س
غي

بي
 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18كا عمرك أقل من  الحق في الرعاية الصحية إذا

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

لى رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه حاصلين ع

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  سرةفرد من أفراد األ

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat 

Camí Vell de la Colònia, 

25 93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى  

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
Sant Joan Despí مستشفى  
del Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  أو الحي الذي تعيش فيه( الموجودة في البلدية CAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 

 
لة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشك

 للرعاية األولية من مسكنك.

              CAP-CUAP El Serral  
              de Sant Vicenç dels Horts 

              Ctra. de Sant Boi, 59-61 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51 

 
ولي األقربمراكز اإلسعاف  األ   

 
CAP Pou Torre  
C/ Ferran Muñoz, 2-8 
Begues 

639235693  

 
 صيدليات       
 
 
      Farmacia 

C/ Major, 37 
Begues 

    93 639 05 86 

 
 93 672 48 59 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, 

s/n 93 471 20 00 

أهميةهـواتـف ذات     

 
Urgencias 

061 

 

   
 
 
 
 

 Volver



 

 
 
 
 

 التعليم
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 :االستقبال قاعات

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

االستقبال إذا قاعات مستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

س
غي

 بي

   
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم       
اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.       

 

 

 أين ؟             

 

 مركز التربية المستمر الكطالني
C/ Àngel Guimerà, 15 
93 639 01 31 

 
Gavà التطبيع اللغوي 
C/ de Sant Pere 114, 3r  
93 638 26 11 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلومالزوالية وفي  لى اإلضافة إيات، بالمسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catيم عن بعد: التعل

. 

 
 
Col.legi Bosch براعم   مدرسة       
Camí Ral, 13 

93 639 01 85 
 
 مؤسسسة خاصة 

 Col·legi Bosch  

Camí Ral, 10 

93 639 25 04 
 

  Sant Lluís  de    مدرسة   

Pla i Amell  

C/ St Climent 8 

93 639 00 11 

Sant Cristòfor مدرسة  
Mossen Jacint Verdaguer, 2  

93 639 07 48 

 أين ؟
 
  el Guinyol    حضانة  
 C/ Anselm, 11  
 Clavé 936 391 166 
 
 
  Begues    ثانوية 
 Camí Ral, 149  
93 639 26 22 

 
 
 المصالح الترابية للتعليم ب 

غاتبايش ذي يوبري  

93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

             

             Volver         

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

ل مبدأ تفعيص ووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخا

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

 ي مجالفويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة وغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 و/أو أولياء أمورهم.( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم 18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

  
س 

غي
بي
 

؟أيـــن  

 
ية ، المرأة و المساواة الخدمات اإلجتماع  

Cal Pere Vell (entrada Àngel Guimerà 15) 
       93 639 05 38 ext. * 401 
(موعد مسبق)       19  – 15مساء  األربعاء  14   - 9ة  الجمع – اإلثنينمن    

 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      االطفولة                   الصليب األحمر بغيس               تاس إنتيرباروكيالكاري   

    116111                           93 6658251                     93 652 57 70 
                                             

                                 

       

 
 
 
  المركز المحلي للتشغيل
Centre Cívic: Av. Sitges 14  

93 639 05 38 ext. * 253 

 
OTG Gavà  
C/ de Sant Pere, 88  

93 662 70 11 

 
Gavà الضمان اإلجتماعي 
Av. Riera St. Llorenç 103 

93 662 35 59  

93 662 49 54 
 

 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

تشرعكطالونيا    

 012 

 
 
 
 
 

ضحايا  سعافا

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 
 مصلحة دعم البلديات في إسعاف
 المهاجرين و المهاجرات  
93 6852400 . ext.* 613 

 
      

         Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات

 

   

حسب  ( عبارة عن خدمة عمومية مجانية لتقديم الرعايةSOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

ع ات مات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا، عن طريق كتابة العالقاحتياج

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشع عام، وبذلك فإن االستشاراوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طاب

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
Camí Ral, 35  
93 639 10 90  
24 hores 

 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
 de Sant Boi C/ Joan مركز الشرطة

Batista Milà i Rebull, 2  

93 567 58 45 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 

 
أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

ت وتقدم هذه الخدمة هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلدياوفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 

  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
  de مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
AMIC Castelldefels Crta. 

de la Sentiu s/n  
93 638 14 10 

 
CITE Gavà C/ 

Sarrià 3  

93 638 14 10 

 هواتف متخصصة

 
تعجاالت   اس      

 (24h هاتف مجاني) 112
 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 

26      Volver 27 



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

س
غي

بي
 

طارات ق  
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    900 701 181   
              

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Baix Bus 

Autobusos MOHN 

902 023 393 

 
 أبرشية

 C/ Ferran Muñoz 27   

93 639 03 29 

 

و السجل المدني محكمة الصلح  

 )بناية الشرطة(
 Camí Ral, 35  

   93 639 12 70 

 
 نقطة الشباب 
 Centre Cívic: Av. Sitges 14   

93 639 05 38 

 

La Ginesta  مكتبة  
C Av. Sitges, 14 

93 639 28 08 

 

رياضي بلدي قملح  
C/ Esports s/n  
93 639 05 38 
 
el Roure مركز مدني     
 Av. Sitges, 14  
93 639 05 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 

 
“Espai Nou”  “  إسباي نوو“   
(centro para gente mayor) 

Centre Cívic: Av. Sitges 14     
93 639 05 38 

 

لديالمطرح الب  
C/ Pervindre 3  
93 639 05 79 

 

 

 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 

 

( عتراف الجامعيمصحلة المرافقة و اال ) 

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 )جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا(
SOS Racismo) 
 93 301 05 97  
 93 412 00 34 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 
 
 

  
 دليل  اإليواء

ريغاتللبايش  يوب  
 كاستييبي ذي روسانيس

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي على

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

 إجراءاتبيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة خدمة  المواطن في بلديتك في مكاتب 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

ي
يب
تي
س
كا

 

 

 

 
 بلدية كاستييبي ذي روسانيس

 C/ Sant Antoni, 1  
93 775 19 42 

15 – 8الجمعة  من   –اإلثنين   
19 – 16و اإلثنين    

 

 

انب الذين ال ينتمون )*( يتعين على األج

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Ajuntament de 
   Castellví de Rosanes 

 

 
 
  
 
 

  
 
 
                         
 

 Volver  
 



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIلصحية )تتيح البطاقة ا

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ة ألوليالطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية ا

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat  

Camí Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 ()*(الضمان االجتماعي

وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز .

 للرعاية األولية من مسكنك

 
C/ Jacint Verdaguer, 90  

93 553 12 00 

    مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 

      CAP-CUAP El Serral de Sant               CUAP Sant Andreu de la 
       Vicenç dels Horts                              Barca C/ Sant Felip Neri, 18  

    Ctra. de Sant Boi, 59-61                    93 635 66 51 
      93 672 48 59 
 
 
      CUAP El Castell de                            CAP Sant Idelfons (CUAP)

 
 

 

األولي األقرب مراكز اإلسعاف   

                     Castelldefels 

                     C/ Guillermo Marconi, 9  
                   93 636 66 60  

 

                    

 de Cornellà de Llobregat 

Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00  

  
Dr Carlos Herráez مستوصف      
C/ Sant Antoni, 1  
Castellví 

       93 773 62 25 

اإلثنين و األربعاء و الجمعة    

 

 

أهمية هـواتـف ذات 

 
 

 

  
 
 

 Volver  



 

 
 
 
 

 التعليم
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

تحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو عندما يل

االستقبال إذا قاعات مستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

    تـعـلـم الـلغـات      

    
         يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم            

.اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة         
 

 أين ؟             

 

  Martorell  التطبيع اللغوي   
  C/ Josep Tarradellas 11  

  93 775 25 38 

 
 

  St. Andreu    التطبيع اللغوي 
  Crta. de Barcelona 1 PB  
  93 682 52 88 

ً كز دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المرا ة ، في فترروسا

ً أولية في المعلوم لى اإلضافة إبيات، الزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !لونية واإلسبانية. استعلم وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتا

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

. 

 
 
  Mare de Déu   مدرسة 

  de Montserrat 

  C/ de les escoles nº 3 

93 775 14 60      
 

 
 
 
 المصالح الترابية للتعليم ب 

بريغاتبايش ذي يو  

93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

      

   

 

 

 Volver      

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم       

   اإلعدادي

 
عالم الشغل -  و اإليالج    

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  لخدمات اإلجتماعيةا                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

 ي مجالفالقوانين البلدية الخاصة وغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض 

 ، وغيره(.غديةالخدمات االجتماعية )بنك األ

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 مورهم.( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أ18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

؟أيـــن  

 
اإلجتماعية  تالخدما   

C/ Sant Antoni , 1 

 93 775 19 42  
   . 16- 19h   15-8  اإلثنينوh   الجمعة  –االثنين  
 

:أهمية هـواتـف ذات  
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat Nord             93 652 57 70 
                                         93 775 05 50 
 

 مصلحة دعم البلديات في إسعاف                                                                                             

 المهاجرين و المهاجرات                                                                                
                                                                                        93 6852400 . ext.* 613 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  المحلي سلة الشغل 
 
Local C/ Sant Antoni 1  
93 775 19 42  
686 92 54 84  
16-19h و اإلثنين   8-15h    الجمعة –نين االث 
 

Martorell الضمان اإلجتماعي     
C / Jaume Casanovas, 2-4 

 93 775 19 69/ 

 93 775 20 91 

 
OTG Martorell  
Passeig dels Sindicats s/n, 

Martorell  
93 774 50 96 

  
 

 

 

 

مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات

 
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 

 
 
 

تشرعكطالونيا    

 012 

 

   

ضحايا سعاف ا

 العنف ضد المرأة 

900 900 120 
 

 

 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و اإلرشاد 
 القانوني                    

93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant  Feliu, Corbera 

y Abrera) 

            Volver 



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالتابة ا، عن طريق كاحتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسولتي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، جميع المسائل القانونية ا

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

  
 الشرطة المحلية   
 
 حراس  البلدية        

C/ Sant Antoni, 1 

93 775 19 42  
686 92 54 84 

 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
Martorell مركز الشرطة 

Avda. de les Mancomuni-

tats Comarcals, 11 

 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 
 

أيـــن؟    

قم ان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الرمصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنو

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
لخاصة بمنطقة كتالونيا على )وهي الشرطة ا

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 

  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 

 

AMIC Martorell  

Pg. Sindicat, s/n  

93 790 44 46 

 

 

CITE Martorell  

C/ Pep Ventura, 7 

93 775 52 90 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

خاص صم استعجاالت أش   
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 

    Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

               

               
               

سكك الحديدية لحكومة ال 
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
  تراموايحافالت ال

(TRAM) 

  

        

 012     012    900701181    
               

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
     

Hispano           

Llacunense  

 93 891 25 61 

 
 محكمة السلم

C/ Sant Antoni,  1  

 93 775 19 42 

 
 مجال الشباب 

C/ Mare de Déu de Montserrat, 29 

93 775 19 42 

 
 مكتبة البوس  ال موال

C/ La Parra 

609 77 35 35  
93 775 19 42 

11-13:30h  األربعاء 

 
ملعب بلدي متعدد الرياضات                

C/ de les Escoles s/n 

93 77519 42 
 

سان سونيار بلدي مدنيمركز   
C/ St Llorenç de Morunys 6 bis 

93 776 58 72 
 
 صيدلية 
C/ del Serral, 1 

93 774 10 13 

 
 بيت األجداد  كاستييبي ذي روسانيس
Plaça Europa s/n 

93 775 19 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Volver  
 
 
 
 

 
يا )إقامة المعاقين(مؤسسة خاصة روسي  

C/ Convent, 26  
93 774 02 92 
 
 محل األجداد قصر كان سونيار
C/ St Llorenç de Morunys 10-12 
 93 774 54 51 
 
  مستوصف  د. كارلسو إيّرايث 
C/ Sant   Antoni,  1  
93 773 62 25  
lu., mi., vi. 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34

 Soler i Sauret 

93 632 51 33 

  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 سيربييو

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في            

 

 

مكن ة. ويع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّنالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجمي

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات ا لإلقامة.  األجانب قانونبإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة و يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 

 بلدية  سيربييو
C/ Major 146-148 

93 660 00 70 

 9-14 الجمعة  –اإلثنين من   

 
 

 

 مكتب إسعاف المواطن 

C/ Major 146-148  

93 660 00 70 

. 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

صة اإلقامة الدائمة يتوفرون على رخ

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Cervelló 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Volver  
     



 

 الصحة 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أوعاماً، 

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

ستفادة من هذه حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، اال

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de مستشفى  
Déu Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat 

Camí Vell de la Colònia, 

25 93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 

2 93 253 21 00 
 
del Sant Joan مستشفى  
Despí Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

وباً )مصح ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 ()*(الضمان االجتماعي

وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز للرعاية .
.األولية من مسكنك  

 
 

 

مراكز اإلسعاف  األولي األقرب    
 

CAP de Cervelló  
C/ Anselm Clavé, s/n 
93 684 01 70 

 

 
C/ Jacint Verdaguer, 90  

93 553 12 00 

عاف األوليمراكز االستعجاالت لإلس  
 

     CAP-CUAP El Serral de Sant            CUAP Sant Andreu de l a Barca         
      Vicenç dels Horts                            C/ Sant Felip Neri, 18                        
      Ctra. de Sant Boi, 59-61                    93 635 66 51  

      93 672 48 59                                  
 

      CUAP El Castell de                          CAP Sant Idelfons (CUAP) de 
      Castelldefels                                   Cornellà de Llobregat  

      C/ Guillermo Marconi, 9                    Av. República Argentina, s/n 

       93 636 66 60                                  93 471 20 00  
     

      

             
أهمية      هـواتـف ذات   

 
      
 

 إستعجاالت    061                     

                                             

  
        
 

 
  

 
 
 
 

 

 
061 

 Volver 



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال:قاعات 

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 لدراسة.كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة ا

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

    
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          

هني في المنطقة.اللغات المحلية االندماج االجتماعي والم          
 

 أين ؟             

 
المصلحة المحلية للكطالن                  

                C/ Major 146-148 

93 660 00 70   
 

 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلومالزوالية وفي الم لى اإلضافة إبيات، سائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catعن بعد: التعليم 

. 

 
  
Nova مدرسة 

C/ Sta Anna, 62 

93 684 02 57 
 
Sta. Maria de Cervelló  مدرسة 
C/ Barons de Cervelló, s/n 

936600599 
 
 
SES Cervelló 

C/ del Pi,  s/n 

93 684 29 48 

 
 La Masia حضانة  
C/ Germandat de St. 

Sebastià, 14 
93 660 11 94 

 
 
Cervelló حضانة 

Pl. del Mestre, 2  

93 660 04 51 

 
 
 المصالح الترابية للتعليم ب 

 بايش ذي يوبريغات
93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 
 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

 Volver       

     3-0   الحضانة

  
          
 - الثانوي         مدرسة الطفولة
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          - معهد التكوين 

برامج التكوين              - 
       

و اإليالج عالم الشغل  16-12     مؤسسة التعليم   -   

   اإلعدادي

 
   

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى اجون إلحتذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات ار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعاويجب األخذ بعين االعتبا

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16سن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )إن الحد األدنى ل

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فعند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو التي يمكن التوجه إليها

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

؟أيـــن  

 
Cervelló    الخدمات اإلجتماعية 

C/ Sta. Anna 19 bis  

93 660 00 70 

 

:أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      رباروكيالكاريتاس إنتي   

    116 111                         Baix Llobregat Nord             93 652 57 70 
                                        93 775 05 50 

                                    

 مصلحة دعم البلديات في إسعاف      

مهاجرات  المهاجرين و ال        
      93 6852400 . ext.* 613

 
 
 
 
 

نادي العمل  /مصلحة التشغيل المحلية  
C/ Major 146-148 

 93 660 00 70 

 
   الضمان اإلجتماعي  سان فيليو 
Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 

 
OTG  سان فيليو  
C/ Hospitalet, s/n  
93 632 76 20 

 
 

 

حكومة مكاتب التشغيل التابعة ل

 012 جينيراليتات
 
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 

تشرعكطالونيا    

012 

  

 
 

استقبال ضحايا العنف              اإلسعاف  النفسي                

ضد المرأ ة                                       و اإلرشاد القانوني                
               900 900 120                    93 557 24 20 

 3 نقط اإلسعاف                                                       
                                                    (Sant Feliu, Corbera y Abrera) 

 
 
 
 

 Volver 
                    



 

  األمن و اإلجراءات خدمات اإلرشاد القانوني 
 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالتابة ا، عن طريق كاحتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسولتي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، جميع المسائل القانونية ا

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 

       C/ Vidriers, 5  
      93 660 27 20 
 
     * موسوس ذي سكوادرا    

 
ز الشرطةمرك  Sant Feliu 

Carretera de Sànson, 66  

93 685 88 00

 

 

  de مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
  de مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13  
أيـــن؟    

قم ان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الرمصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنو

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
لخاصة بمنطقة كتالونيا على )وهي الشرطة ا

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 
 Cornellà de مركز الشرطة 

Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
  de مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat 

 C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة

C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
 

 
CITE/CCOO Molins de Rei 
 C/ Verdaguer 95 bis 

93 680 37 31 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 

يبالطفولة تج  
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 
  
   

    Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

ارات الضواحيقط  

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    

900 701 181 
   

              

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Soler i Sauret 

93 632 51 33 
 
 

     

       

    

 
سلممحكمة ال  

 C/ Major 146-148  
93 660 00 70 
 
 
 بيت الشباب 
 Casal Joven  
 C/ St. Esteve 9 bajos  

 93 660 19 03 

 

  مكتبة

 Pl. Biblioteca 1  
 93 660 11 98 

 

 Juvenil Pl. Rebato, 1  
 93 770 43 34 

 
   مركز رياضي بلدي
 Av. Catalunya 19-39 

93 660 08 40 

 

 مركز مدني بلدي    
      Sta. Anna s/n  

   93 660 12 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 

 
 بيت األجداد جوسيب
C/ Major 85  
93 660 16 15 

 
 
Deixalleria Municipal 

Torrent d’en Mascaró 4 93 

660 39 85 

 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 فحة العنصرية بكتالونياجمعية مكا

93 301 05 97  
93 412 00 34 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 كويباطو
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي التسجيل في هذا السجل مجان ين ويتعيها. عيش فياً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(. والوصول إلى

 أين يـتـّم التسجيل؟

  

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
 بلدية  كويباطو 

 C/ Bonavista, 2  
93 777 01 00  
9-14h ين إلى الجمعة من اإلثن   
17-19h الخميس     

 

 

 

المواطن مكتب إسعاف   

C/ Bonavista, 2  

93 777 01 00 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

من  ابتداءً  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Collbató 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 Volver  



 

 الصحة 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

طيرة، أو عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخ

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة هذه البطاقة الحصول على الرعايالبطاقة. وتتيح لهم 

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

  Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
  General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat Camí 

Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

 
 
 
 
  de Viladecans مستشفى  
Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

  Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2  

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة اببطاقة إثبات هوية، ش

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

 93 553 12 00 

  
األولي مراكز االستعجاالت لإلسعاف  

 
 
     CAP-CUAP El Serral de                     CUAP Sant Andreu de la Barca

 
ي حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب وينبغي عليك، ف

مركز للرعاية األولية من مسكنك.

           Sant  Vicenç dels Horts  

          Ctra. de Sant Boi, 59-61  

               93 672 48 59

   C/ Sant Felip Neri, 18 
 93 635 66 51  
  

 
بمراكز اإلسعاف  األولي األقر   

 
CAP Collbató  
C/ Bonavist, 4  
Collbató 

 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9  

93 636 66 60 

  
 

أهميةهـواتـف ذات   
 إستعجاالت

061

 

CAP Sant Idelfons (CUAP) de 

Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

 

Cap Esparreguera 

Via del Mil.lenari, s/n 

Esparreguera   

93 770 81 00
  

 
 
 

 

  

 
Urgencias 061 

       Volver  



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال:قاعات 

ألطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو عندما يلتحق ا

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.
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  تـعـلـم الـلغـات

    
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          
اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.        
 

  أين ؟             

 

لتطبيع اللغويا  
 Esparraguera C/ dels Cavallers 26 1r  
93 772 92 92 

 
 التطبيع اللغوي
Martorell C/ Josep Tarradellas, 11  
93 775 25 38 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلومالزوالية وفي المسائية لى اإلضافة إبيات، ، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catد: التعليم عن بع

. 

 
 

La Salut مدرسة 
Pg. Escoles 5-7  
93 777 00 19 
 
  Mansuet مدرسة 

C/ Montjuich 30-32 

 93 777 98 38 
 
SES Collbató  

C/ Tarragona, 26  

93 777 98 37  
  Abellerol حضانة 
Pg. de la Fumada, 4-6  
93 777 00 88 

 
 
 
 المصالح الترابية للتعليم ب 

 بايش ذي يوبريغات
93 685 94 50

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

                     

                  Volver   

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

و اإليالج عالم الشغل  16-12     مؤسسة التعليم   -   

   اإلعدادي

 
   

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات ادنى من الدخل، والمعاويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األ

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون عاماً. ويحتاج جميع ا (16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فث عن عمل أو تكوالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البح

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية ، المرأة و المساواة 
C/ Major, 3  
93 770 29 11 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat Nord             93 652 57 70 

 

 مصلحة دعم البلديات في إسعاف  50 05 775 93                                         

 المهاجرين و المهاجرات        
      93 6852400 . ext.* 613 
 

 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
C/ Bonavista, 2  
93 777 01 00  
93 777 90 76 

 
Martorell الضمان اإلجتماعي      
Av. Mancomunitats comarcals 

9 93 775 19 69  

93 775 20 91 

 
OTG Martorell  
Passeig dels Sindicats 

s/n, Martorell  
93 774 50 96 

 
 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa ابة  بو
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

تشرعكطالونيا    

 012 

 

 
 
 
 

ضحايا عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  

إلسعاف  لنقط   3 
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 

 
  

   Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )
قات مع لعالا، عن طريق كتابة نيااحتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالو

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا
 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا
اطة الوسوئل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، جميع المسا

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 

      C/ Bonavista, 2 
       93 777 01 00 
 
* ا موسوس ذي سكوادر   

 
 Martorell مركز الشرطة

Avda. de les Mancomuni-

tats Comarcals, 11 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13  
أيـــن؟    

قم معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الرمصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك 
 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 
 بطريقة متخصصة، مثل:

 
الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على  )وهي

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 
 مركز الشرطة 
 Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
لشرطةمركز ا   Viladecans  

C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

AMIC de Olesa 

Montserrat Cal Manè s/n 

93 778 69 76 

AMIC Martorell  

Pg. Sindicat, s/n Martorell 

93 790 44 46 

AMIC 

Aj. Esparreguera 

Pl. de l Ajuntament, 1 

93 777 18 01 

CITE Martorell C/ 

Pep Ventura, 7 

93 775 52 90 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112

 

  Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

  هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

 قطارات الضواحي   
012 

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012         900 701 181   
              

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Hispano Igualadina 

902 29 29 00 

 
سلممحكمة ال  

 C/ Bonavista 2  

93 777 01 00 
 
 نقطة الشباب
 Pg. De la Fumada, 8  
93 777 01 00 
 
 مكتبة
 Pg. Mansuet 9-11 

 93 777 93 41 

 

  مركز الرياضة 
Av. Centenari  s/n  

618 00 24 95 
 

الثقافة دار   
 Pg. Mansuet 9-11 
 93 777 01 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 

 
  معهد الموسيقي
Pg. De les Escoles, 5-7 
93 777 01 00 
 
 مطرح بلدي
C/ de les Ginesteres 29 
 667 56 27 13 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 

 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 كــوربـيـرا ذي يوبـريـغـات
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

كن . ويمبلدة معيّنةالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في 

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل ا لإلقامة.  األجانب قانونبإلجراءات المتعلقة و يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 

بريغات بلدية كوربيرا ذي يو    
C/ La Pau, 5 

 93 650 02 11 

 
 

 

 مكتب إسعاف المواطن 

C/ La Pau, 4 

 93 650 02 11 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

اًء من ابتد كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de 

Corbera de Llobregat 

 
 
 
 

 
 
 
                                                  

 Volver



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18من الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

مة أم ال، االستفادة من هذه حاصلين على رخصة لإلقا

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 ية خاصة به بطاقة صح فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى    
Martorell  
Av. Mancomunitats Comarcals, 1  
93 774 20 20 

 
General Parc Sanitari مستشفى 

Sant Joan de Déu Sant Boi de 

Llobregat Camí Vell de la 

Colònia, 25 93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 

2 93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى    
Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

مصحوباً )تعيش فيه  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذيCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز للرعاية 
 األولية من مسكنك.

 
 

مراكز اإلسعاف  األولي األقرب    
 

CAP  ذي كوربيرا  
C/ Buenos Aires, 9 

     93 650 53 01 

 (استعجاالت) 18 16 650 93     

 

 
C/ Jacint Verdaguer, 90  

93 553 12 00 

 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 
   CAP-CUAP El Serral de                        CUAP Sant Andreu de la Barca 
   Sant Vicenç dels Horts                         C/ Sant Felip Neri, 18  
   Ctra. de Sant Boi, 59-61                        93 635 66 51 
    93 672 48 59 
   
                                                            CAP Sant Idelfons (CUAP) 
   CUAP El Castell de Castelldefel           C/ Guillermo Marconi, 9 
   de Cornellà de Llobregat                      Av. República Argentina, s/n 

   93 636 66 60                                      93 471 20 00 

 
 

أهمية  هـواتـف ذات 

                      061أستعجاالت   
     

       
 
    

  

 

                                                                                                                                   Volver



 

 
 
 
 

 التعليم
 

 لقسم.انفس  لدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً فييتميز الفصول ا

 االستقبال: قاعات

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 ون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.كانوا ال يعرف
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تـعـلـم الـلغـات        

      
اإلسبانية. ويسهل تعلم   يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة        

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.          
 

 أين ؟             

 

  الخدمة المحلية للكطالن
    C/ La Pau, 3  
    93 650 02 11 

 

 

 

 

 
 

ً المراكز د مدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه ة ، في فترروسا

ً أولية في المعلوم لى اإلضافة إبيات، الزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !الكتالونية واإلسبانية. استعلم  وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

  
El Petit Corb     حضانة                  
C/ Casanova, 28 

93  650 13 94 

LLI Agatha  

Crta. St. Andreu, 5 

93 650 55 95  
 LLI El Carrilet  
C/ Lluis Guiamet 10 
 93 650 07 51  
 Cau de la Guineu  مدرسة 
C/ Pere Calders- 
 C/Casanova, 30-32  
93 688 11 21  
Escuela El Corb 

C/ Empordà 2-4  

93 650 55 11

                            ين ؟أ
   Jaume Balmes مدرسة 
   C/ St. Jordi, 27  
   93 650 17 04 

   Puig d’Agulles مدرسة 

  C/ Andròmeda 4 (urb El Mirador(  
  93 688 17 73 
 

  Can Margarit ثانوية 
  Crta. St. Andreu/Av del Pins  
  93 688 24 63 
 

   Corbera  ثانوية  
   C/ Andròmeda 2  
   93 688 08 64 
 
Servicios Territoriales de 
  Enseñanza del Baix Llobregat 

  93 685 94 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 متطوعون من أجل

ثنائية لغوية  /  اللغة     
vxl.cat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تجمع من أجل التطبيع 

  اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

    Volver

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

عليم مؤسسة الت  و اإليالج       12-16   

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

ل مبدأ تفعيص ووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخا

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

 ي مجالفويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة وغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 و/أو أولياء أمورهم.( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم 18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

 

    ؟يـــنأ   

 
ة الخدمات اإلجتماعي      خدمة سياسات المساواة  

C/ La Pau, 5                                    Pl. Sant Antoni, s/n (mòdulos)   
93707 93 01                                  93 517 58 78 
  

: أهميةهـواتـف ذات      
 
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      تاس إنتيرباروكيالكاري   

    116 111                         Baix Llobregat Centre             93 652 57 70 
                                         93  668 1818 

 
  مصلحة دعم البلديات في إسعاف      
 المهاجرين و المهاجرات        
      93 0068524 . ext.* 613 
 

    
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
C/ La Pau, 3  
93 650 02 11 

 
 Sant Feliu مصلحة الضمان اإلجتماعي

C/ Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 

 
OTG St Feliu C/ 

Hospitalet s/n  

93 632 76 20 

 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa بة  بوا
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

شرعكطالونيا  ت  

 012 

 

 
 

ضحايا  عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 

 
 

   Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

ات مع لعالقاعن طريق كتابة ، احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسوقانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، جميع المسائل ال

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 

      C/ La Pau,  3  
        93 688 16 00 

 

* موسوس ذي سكوادرا    

 
 de Sant Feliu مركز الشرطة

Carretera de Sànson, 66 

93 685 88 00 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13  
أيـــن؟    

قم عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الرمصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة 

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
ة الخاصة بمنطقة كتالونيا على )وهي الشرط

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 
  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  

C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 

 مصلحة سياسات الهجرة
C/ La Pau 4 (Edifici OAC 
 93 650 02 11 
 
 

 هواتف متخصصة 
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 

ة تجيبالطفول  
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 

  Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

ات الضواحيقطار  

  
 حافالت التوامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    

900 701 181 
   

              

 

 

   الحافالت الحضرية و بين المدن
 

Autocorb  
93 650 07 35 

 
سلممحكمة ال  

 C/ Jaume Balmes,  5-7  

93 688 21 40 
 
 مركز الشباب
 C/ Josep Tarradellas, 1-3  

93 688 06 44 

 

Can Baró  مكتبة 

C/ St. Salvador, 25 

93 688 08 72  
 
 

رياضي بلدي  لحقم  
 C/ Josep Tarradellas s/n 

 93 688 07 85 
 
  مدرسة الموسيقى 
Lluís Soler i Ametller  
C/ Casanova  26 

93 688 11 66 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 المطرح البلدي
Carretera de Sant Andreu 

Finca Can Baiona 

93 650 31 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 
 

 
les Magnòlies  بيت 
C/ Progrés, 1  
93 650 17 06 
 
 مصلحة  سياسات الهجرة
C/ La Pau 4 (Edifici OAC)  
93 650 02 11 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 

 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
عية مكافحة العنصرية بكتالونيا جم

93 301 05 97  
93 412 00 34 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 البابيول
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي التسجيل في هذا ال ين ويتعيها. عيش فيسجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 وصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.وال

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 بلدية البابييول
 Av. Generalitat, 7-9 

93 673 02 20  
الخميس -نين اإلث . 

08:30-19:00h 

 8-15h الجمعة     

 
  

 مكتب إسعاف المواطن 

Av. Generalitat, 7-9 

93 673 02 20 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament del 

Papiol 

 
 
 
 
 

 
 
 
                            

 Volver 



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 ت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أوعاماً، في الحاال

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

هذه  حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
مةخدمات عا   

 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat  

Camí Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة اببطا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 

 
وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز 

ية األولية من مسكنك.للرعا  

 

            CAP-CUAP El Serral de     
            Sant Vicenç dels Horts  

         Ctra. de Sant Boi, 59-61 
         93 672 48 59 

CUAP Sant Andreu de la Barca  
C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51 

 
  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 
       

CAP El Papiol 
Av. Generalitat, s/n 

      El Papiol  
     93 673 15 35 

 

        
 
 

 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

20h - 8:30         الجمعة -اإلثنين  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

أهمية هـواتـف ذات  

 

استعجاالت

061 

 

  Volver  



 

 
 
 
 

 التعليم
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

وعة/فصل حسب سنهم و/أو عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجم

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

    
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.        
 

 أين ؟             

 

بيع اللغويتجمع من أجل التط                                     

    cpln Molins de Rei  
   C. Jacint Verdaguer, 95, bis   

                   TLF.  93 6803732 

                  

 

 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلومالزوالية وفي الم لى اإلضافة إبيات، سائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catعن بعد: التعليم 

. 

 
 
Pau Vila مدرسة        
Plaça Doctor Barberà s/n 

93 673 00 22 
 
El Cucut  حضانة 

Generalitat 76 

93 673 12 79 
 
 
 
 
 
 

   أين ؟  
 
 
 المصالح الترابية للتعليم ب 

ريغاتبايش ذي يوب  

93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متطوعون من أجل اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

                                 

       Volver 

                                  

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
تدائيو اإلب         

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

   عاما
 

 

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلومات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص وتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخد

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجاف( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة وغيرها

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18عشر ) سن الثامنة

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

ن؟أيـــ  

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية 
C/ Anselm Clavé 5 
 93 884 59 69  

      Lu-vi 9-14h y mi. 15:30-18:30 h 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                          Baix Llobregat Nord             93 652 57 70 
                                            93 775 05 50 

 مصلحة دعم البلديات في إسعاف                                           
 المهاجرين و المهاجرات        
      93 6852400 . ext.* 613 
 

 
 
 

لتشغيل المحليةمصلحة ا  
 
C/ Martorell, 20 1ª pl 

93 770 01 02 

 
Sant Feliu الضمان اإلجتماعي      
C/ Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 

 
OTG St Feliu   
C/ Hospitalet s/n  

93 632 76 20 

 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

شرعكطالونيا  ت  

 012 

 

 
 
 
 

ضحايا  عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 

 

                                                                                                                                                      Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJصلحة اإلرشاد القانوني )إن م

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 ثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.المجانية والو

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ها.والتأمين، وغير األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور،

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
C/ d’Aribau 2 

93 673 03 22 / 93 673 20 00  
649455500 

 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
Sant Feliu  .  مركز الشرطة    

Carretera de Sànson, 66  
93 685 88 00 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 

 
أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عاختصاصاتها كل بلد وتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 

  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n 

 93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
بادل للمهاجرين جمعية التعاون المت

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
AMIC Martorell 

Pg. Sindicat, s/n 

93 790 44 46 
 

 
CITE/CCOO Molins de Rei  
C/ Verdaguer 95 bis 
93 680 37 31 
 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 

  Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    

900 701 181 
   

              

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Autos  

Castellbisbal  

93 772 00 08 

 
سلممحكمة ال  

 Av. Generalitat 7-9 2ª planta 

93 688 21 40 

 نقطة الشباب 
Pg. Parellada 1 
 93 673 29 52  
. 16:00-17:00 h الجمعة –االثنين    
 

Valentí Almirall ةمكتب     
Pg. Parellada 1  
93 673 22 46 
  

ةبلدي ةرياضي قاعة   
C/ Pau Casals s/n 

93 673 27 54  
. 17:00-23:30 h الجمعة –االثنين    

9:00-14:00 y 16:30-20:30 h السبت   

 

مسنيندار  ال  
 Alexandre Figueras C/ Àngel 

Guimerà 1 93 673 16 53 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 

 
Música مدرسة       
C/ Jaume I el conqueridor, 5  

93 673 08 83  
. 15:00-19:00 h الخميس –الثالثاء    

 
  المطرح البلدي
C/ de les Forques 19-21 

 93 673  17 24 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 بــايــيــخــــا
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّنالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األ

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقام لإلقامة.  األجانب قانونبة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة و يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
 

 بلدية  باييخا
C/ Sol,1 

93 663 00 00 
 
 مكتب إسعاف المواطن 

C/ Sol,1  
93 663 00 00 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ن ابتداًء م كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de 

Pallejà 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver           



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

أو عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، 

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة بطاقة الحصول على الرعايالبطاقة. وتتيح لهم هذه ال

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat Camí 

Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu ستشفىم  

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجالسجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا ببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 

 
وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز للرعاية 

                                                                                   األولية من مسكنك.

             CAP-CUAP El Serral de  

               Sant Vicenç dels Horts  
           Ctra. de Sant Boi, 59-61 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51  

  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP Pallejà  
Pl Jacint Verdaguer; 5  
Pallejà 

     93 663 06 67  
     902 11 14 44 
      CUAP La Solana  
      St Andreu de la Barca  

C/ St Felip Neri 18 

93 635 66 51 
 

CAP de Can 
Vilalba Avinguda 
Circunval·lació, s/n 
93 770 49 39 

 
 صيدليات       
 

Gibert  صيدلية 

C/ Pau Claris 35  

93 663 01 25 

 

     Huguet صيدلية      
     Av. Prat de la Riba 26  

     93 663 03 49 

  
    

  

 
       

 
93 672 48 59 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9  

93 636 66 60 

أهميةهـواتـف ذات   

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00

  Volver



 

 
 
 
 

 التعليم

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو  عندما

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

        
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.         
 

 أين ؟             

 

ة المحلية للكطالنمصلحال  
 Av. Prat de la Riba 10 

93 663 22 55 

 

 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في لى اإلضافة إبات، المعلومي الزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

 
l’Espurna  حضانة  
C /Molins Parera  
93 663 30 16 
 
Les Rovires حضانة       

C/ Ramon Llull 53  
93 673 12 79 

 
LLI Babiweb  
Gran Via de la font Pineda 3 
  
LLI la Lluna  
Av. Generalitat 38-40 loc 1-2 
 

  Àngel Guimerà درسة     م         
C/Rosa Sensat 1 

 

Jacint Verdaguer مدرسة                               
C/ Ramon Llull 1  
93 663 02 74 

 
L’Oreig  
C/ Ronda Montmany 2-4  
93 650 00 87 

 
La Garalda     مدرسة                                 
C/ Riera Boter 12  
93 663 04 43 
 
Pallejà وية    ثان                                         
Camí Can Coll s/n  
93 663 18 27 
 

 المصالح الترابية للتعليم ب 

 بايش ذي يوبريغات
93 685 94 50

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/
   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

طبيع اللغويالت   

93 272 31 00 

cpnl.cat

 

  Volver

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 ة للضرر.عناية خاصة ألنهم أكثر عرض

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات ا)الحد األدنى من الدخل، والمعا ويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16عشر ) إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فك في البحث عن عمل أو تكوالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعد

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

؟أيـــن  

 الخدمات اإلجتماعية 
 Rambla Pau Casals, 6  

      93 663 36 20 

:أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat   Centre       93 652 57 70 

 
                                         93 775 05 50 

 

 
 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
Av. Prat de la Riba 27 
93 663 15 40  
9-14h  الجمعة  –اإلثنين   

15 -19h                و الثالثاء  
.  

Sant Feliu الضمان اإلجتماعي      
C/ Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 

 
OTG St Vicenç dels Horts  
C/ C núm 1 1er  
93 656 60 11 

 
 
 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة

feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 

اعيمكاتب الضمان اإلجتم  

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 كطالونيا  تباشر

 Cataluña  Emprende 

012 

 
 
 
 
 
 
استقبال ضحايا 

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 
 

 
 

مصلحة دعم البلديات في إسعاف   
 المهاجرين و المهاجرات  

93 6852400 . ext.* 613

  

  Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة ضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيااحتياجات كل شخص وتح

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

ل ت تشمفإن االستشاراوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك 

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
C/ Sol, 1 

93 663 01 02 

 
* س ذي سكوادرا موسو   

 
  Sant Feliu مركز الشرطة

Carretera de Sànson, 66  

93 685 88 00 

 

 

  مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13  
أيـــن؟    

قم )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر مصالح اإلرشاد القانوني

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 :بطريقة متخصصة، مثل

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على الهاتف 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012  

  
 الشرطة الوطنية 

 

  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  

C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة

C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب
 
 

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
AMIC Martorell 

Pg. Sindicat, s/n 

93 790 44 46 
 

 
CITE/CCOO Molins de Rei  

C/ Verdaguer 95 bis 

93 680 37 31 

  هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
112 ( مجانيهاتف   24h) 

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 

  Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 جينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    

900 701 181 
   

              

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Soler i Sauret 

93 632 51 33 

 
 أبرشية 

 C/ Jaume Balmes 4 

93 663 03 29 

 محكمة الصلح

 Rambla Pau Casals 4 

93 663 36 14  
17:00-16:00 h. الثالثاء - الجمعة 
 
 نقطة الشباب 
 Parc de la Molinada, Prat 

de la Riba 27  

93 673 22 46 

  مكتبة 
Av. Prat de la Riba 10 

93    663 18 87  
-الخميس  الثالثاء  - السبت   
. 09:30-14:00  

  16:00-20:00 h  الجمعة  اإلثنين  - 
 

ةبلدي ةرياضي قاعة   
Av. 11 de setembre del 17 - 14 
93 663 02 43 
 
 
 
 مركز مدني  بلدي 
 Via Cardelan Vidal i B. 1 

93 630 00 01 

 

 
 مطرح بلدي
C/ Comerç s/n  
93 663 26 62 

 lu.- ju. 9-18h / vi. 9-19h 

 / sa. 9-14h 

“ لعجزة دار ا ” 
 C/ Pau Claris 36  
93 663 19 35  
lu.- do. 10-13 y 15-20h 

 
 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34 

                                                                                                                                                  Volver                 

     Volver 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات
 ال بالما ذي سيربييو

 

 ي للسكانسجل البلدالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخصلين أم ال عل، سواء كانوا حا*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ات إجراءقة بيمكنك الحصول على المعلومات المتعلفي مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
 
 
  بلدية ال بالما ذي سيبرييو
C/ St. Cristòfol s/n 

 93 672 02 02 

 
 

 مكتب إسعاف المواطن 

C/ St. Cristòfol s/n  

93 672 02 02 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

لمسجلين في السجل البلدي للسكان وال ا

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ajuntament de   la Palma de Cervelló 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Volver 
 



 

 الصحة 

 

 

 
 

ة صحية، فإن لك فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاق 

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

السجل البلدي للسكان، سواء كانوا  المسجلين في

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

األدوية. ويجب أن يكون لكل في الصيدليات لشراء 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat Camí 

Vell de la Colònia, 25 
 93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى Av. 

de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPرعاية األولية )في مراكز ال

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 

يمراكز االستعجاالت لإلسعاف األول  

 
بغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز وين

للرعاية األولية من مسكنك.

            CAP-CUAP El Serral de     
            Sant Vicenç dels Horts  

         Ctra. de Sant Boi, 59-61 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51  

  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP   
C/Pirineus, 4 
La Palma de Cervelló 
93 672 08 05 

 
 
 

 
93 672 48 59 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

 

 
 

 

أهميةهـواتـف ذات    

 
Urgencias 

061 

 
 
 
 
  
 

  Volver  



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو  عندما يلتحق األطفال و البنات

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

     
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.        
 

 أين ؟             

 

  لكطالنالخدمة المحلية ل
  C/ St. Cristòfol s/n 

  93 672 02 02  
  9:30-14:15h األحد -اإلثنين        

 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

 ً لى اإلضافة إيات، بأولية في المعلومالزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسatwww.parla.cالتعليم عن بعد: 

. 

 
 
 
El Patufet حضانة               
C/ Dr Fleming 2 

93 672 08 15 
 
Cuca Fera   حضانة 
Av.  Catalunya 90 

93 672 07 75 
 
El Solell مدرسة                   
C/ Alberes s/n 
 
 -قاعة التكوين الذاتي -TIC نقطة 
Pasqual Ollé  
C/ Sant Jordi 1 

93 672 20 64 

 
 أين ؟

 
Servicios Territoriales 

de Enseñanza del 

Baix Llobregat 

93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat 

 

 

 

 

 
 

 Volver 

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلولموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص وتتيح لهم إمكانية الحصول على ا

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 عدية،لتقاشات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ن ألطفال دو( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 عمل.البحث عن 

 

 أيـــن؟

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية 

     C/ St. Cristòfol s/n  

     93 672 02 02 

 

:أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat Centre         93 652 57 70 

 
                                         93 775 05 50 

 

 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
C/ St. Jordi 1  
93 672 20 64 

 
Sant Feliu الضمان اإلجتماعي      
C/ Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 

 
OTG Sant Feliu  

C/ Hospitalet s/n 

 93 632 76 20 

 
 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

شرعكطالونيا  ت  

 012 

 
 
 
 
 
 

ضحايا  عافاس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 
مصلحة دعم البلديات في إسعاف 
 المهاجرين و المهاجرات  
93 6852400 . ext.* 613 



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

راءاتاألمن و اإلج  
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة نونيلقااعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ها.راء، وحوادث المرور، والتأمين، وغيراألسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والش

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
C/ St Cristòfol s/n 

93 672 02 02 

 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
 Sant Feliu مركز الشرطة

Carretera de Sànson, 66 

93 685 88 00 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 
 

أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ة عتها كل بلديوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصا

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 
  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91

 

   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية        
 جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب
 

 
 

  1 مقر       2 مقر   

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
 

 
CITE/CCOO Molins de Rei 
C/ Verdaguer 95 bis  
93 680 37 31 
 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 

 

         Volver  



 

ـــلالــنّــق  
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    900 701 181   
              

 

 

ة و بين المدن  الحافالت الحضري  
 

Autocorb  
93 650 07 35 

 
سلممحكمة ال  

 C/ St. Cristòfol s/n  
93 672 27 75  
9-13h الثالثاء و الخميس     
 

نقطة شباب ال بالما    
 C/ Sant Jordi 1 

 93 672 20 64 
 

   مكتبة  
Pl. Cervantes 4  

93 672 06 95 

 

 قاعة رياضية بلدية
C/ Canigó 9  
93 672 01 85 
 

 مطرح بلدي
 
C/ Pirineus y C/ del Cadí  

 السبت  . صباحا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مسنينلدار ا  

C/ Cadí s/n   
93 672 05 52 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
لعنصرية بكتالونيا جمعية مكافحة ا

93 301 05 97  
93 412 00 34 

 

      Volver 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 سان كليمينت
ذي يوبريغات   

 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن وية. السجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المت لإلقامة. ب ن األجانقانوعلقة بو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
 

 بلدية   

Pl. de la Vila, 1  

93 658 07 91 

 
 

 

 مكتب إسعاف المواطن 

Pl. de la Vila, 1  

93 658 07 91 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 ول مرة.تاريخ التسجيل أل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ajuntament       de Sant Climent de  
     Llobregat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            

 Volver 



 

 الصحة 

     
 خدمات عامة

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 ت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أوعاماً، في الحاال

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

هذه  حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

  
تمستشفيا  

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat Camí 

Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

  
 
 
de Viladecans مستشفى 
Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى  
Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2  

93 253 21 00 
 
Sant Joan Despí مستشفى 
del Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة اببطاقة إثبات ه

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 

 
    وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز

  

                                                                    ألولية من مسكنك.للرعاية ا
                                                                                             

             CAP-CUAP El Serral de    
             Sant Vicenç dels Horts  

           Ctra. de Sant Boi, 59-61 
           93 672 48 59 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51 

 
  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP  
Pl. Lluis Companys 1 
Sant Climent de Llobregat 

     93 637 11 12 

  

 
        
 
 

 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

 

أهمية   هـواتـف ذات

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

 
 

   
استعجاالت 

        061 

 

 
  
 

 Volver 
  



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.انفس  الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في يتميز

 االستقبال:قاعات 

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

االستقبال إذا قاعات مستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 ا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.كانو

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

      
   إلسبانية. ويسهل تعلم     يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة ا  
اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.    
 

 أين ؟             

 

التطبيع اللغوي     St Boi         
Pl. Montserrat Roig, 1  
93 652 95 85  
93 770 47 32 

 
التطبيع اللغوي      Gavà         

   C/ St. Pere 114 3r  
   93 638 39 60 

 

 
 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلوم لى اإلضافة إبيات، الزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول 

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

 

 Camí de Sant Climent مدرسة  

la Camagriga 1  
93 647 36 96 

 
Guardería Municipal  

C/ Mixerris 9 

93 658 24 80 

 

  
 

 أين ؟
  

        لترابية للتعليم ب ا المصالح

     بايش ذي يوبريغات

    93 685 94 50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

 Volver 

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 ية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.عنا

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

تقاعدية، شات العلى موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعاويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول 

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16كتالونيا هو سن السادسة عشر )إن الحد األدنى لسن العمل في 

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكوالتي يمكن التوجه إليها عند البحث ع

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية 
Plaça de la Vila 1  
93 658 07 91 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat  Centre         93 652 57 70 
                                          93 668 1818                                           

 

 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
Plaça de la Vila 1  
93 658 07 91 
 
Gava مان اإلجتماعيالض  

Riera St Lloren, 103 

93 662 35 59 

93 662 49 54  

 
St Boi الضمان اإلجتماعي     
C/ Eusebi Güell 41-43  
93 640 06 87  
93 379 57 45  
 
 
 OTG St Boi  
 C/ Dr Pi i Maragall 111 

  93 652 20 11

 

 

مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة

feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

شرعكطالونيا  ت  

 012 

 
ضحايا  سعافا

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
اإلسعاف  النفسي  و 

اإلرشاد القانوني         
            

93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  

(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 
  مصلحة دعم البلديات في إسعاف

 المهاجرين و المهاجرات
   93 6852400 . ext.* 613 

 
 
 
  

  Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

ة حسب ية مجانية لتقديم الرعايخدمة عموم( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

ات مع لعالق، عن طريق كتابة ااحتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

 لقانونيةدة اإدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المساع

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

ل جميع تشم ارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشاراتوتتميز االستش

ألسرية، طة االمسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، والوسا

 وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغيرها.

أيـــن؟    

قم انوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الرمصالح اإلرشاد الق

 (012الهاتفي 

 وتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلدية على حدة
هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة،   

.مثل بطريقة متخصصة،

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
Trav. Prat de la Riba 31 

666 55 53 00  
93 659 30 30 

* موسوس ذي سكوادرا    

 
  de Sant Boi مركز الشرطة
C/ Joan Batista Milà i Rebull, 2 

Sant Boi de Llobregat  
93 567 58 45 
 
  Gavà  مركز الشرطة 
Av. de l’Eramprunyà, 48 - 50 

93 554 19 19 

 

وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على الهاتف 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012

 

 

Comisaría de Cornellà de 

Llobregat Avda. Sant Ildefonso s/n 

93 261 90 91 

    مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà  
Plaça Esperanto nº4  
93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat Palau 

Marianau s/n  
93 652 20 13 

   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 
 
  de Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

:

الكتابة العامة للهجرة                                                     

 

 
AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
AMIC Viladecans 

Passatge St. Ramon 2  

93 659 10 15 

 

 
CITE/CCOO Gavà 
C/ Sarrià 3 
93 638 14 10 
 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 

 Volver 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

يقطارات الضواح  

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    900 701 181   
              

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Baix Bus 

Autobusos MOHN 

902 023 393 

 
الثقافة دار   

 C/ Pau Casals, 1 

93 658 07 91 

 13h- 9 الثالثاء  - الخميس  

 
 

سلممحكمة ال  
 Pl. de la Vila, 1  
93 658 07 91 
 
 نقطة الشباب

C/ Còdol 22 93 

658 09 71 

 
الترفيه لألجداددار    

C/ Pau Casals, 1 93 

637 20 79 
 

ةبلدي ةرياضي قاعة  
Trav. Prat de la Riba, 39 

93 658 07 91 

 
 مدرسة الموسيقى
C/ Mixerris, 9  
93 658 24 30 
 
 مطرح بلدي 

Trav Prat de la Riba, s/n 93 

637 64 02 

 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
( الجامعيمصحلة المرافقة و االعتراف  ) 

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

 دليل  اإليواء
لبايش  يوبريغاتل  

 سان إستيبي
 سيسّروبيراس

  

 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ن ويتعييها. فعيش يالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 سجيل؟أين يـتـّم الت

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
 

 

  بلدية   

C/ Major, 8-10  

93 771 30 17 

 

 

 مكتب إسعاف المواطن 

- SIAC C/ Major, 8-10 

93 771 30 17 

 

 

نب الذين ال ينتمون )*( يتعين على األجا

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Sant 

Esteve Sesrovires 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  

 Volver



 

            
الصحة   

                                                                                                                                                                    
خدمات عامة                                                                  

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

ل على خدمات ( الحصوTSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء ت التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدالوالمستشفيا

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

  
 مستشفيات

 

    Sant Joan de Déu مستشفى Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى Sanitari Sant 

Joan de Déu  
Sant Boi de Llobregat  
Camí Vell de la Colònia, 25 
 93 661 52 08 

 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí ستشفىم  

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 

 
وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز 

                                                                 للرعاية األولية من مسكنك.

             CAP-CUAP El Serral de    
             Sant Vicenç dels Horts  

          Ctra. de Sant Boi, 59-61 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51  

  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP   
    C/ De la Vila, 2 
    Sant Esteve Sesrovires 
    93 771 38 11 
    93 771 34 43 

 
         صيدليات

 
B. Marcé  صيدلية 

C/ Serafí Julià 36 
     Sant Esteve Sesrovires 

 
      93 771 41 32 
 

     Rojas صيدلية           

     C/ Cinto Verdaguer 20 

   93 779 89 35 

 
93 672 48 59 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

  
أهميةهـواتـف ذات   

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

 
 
 
 

 

 

 

Urgencias 

061 

 

 

 

 

 Volver



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.نفس ا والفتيات يدرسون معاً فييتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان 

 فصول االستقبال:

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

مستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في فصول االستقبال إذا 

 ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية 

 

 
 

 

¿
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تـعـلـم الـلغـات          

   
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          
ندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.اللغات المحلية اال     

 

 أين ؟             

 
                CFA Artur Martorell i CFA Víctor Catala 8                         
                Crta. Martorell                              
                Capellades km 23                         
                93 775 80 18                               
 

Martorell التطبيع اللغوي     
C/Josep Tarradellas 11  
93 775 25 38 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلومالزوالية وفي المسائية لى اإلضافة إبيات، ، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catد: التعليم عن بع

. 

 

 
La Ginesta حضانة                         
C/ Llorer s/n (cantonada Av. 

Vallserrat 52) 
 
La Roureda مدرسة           

 Av. Montserrat, s/n  

93 771 48 52 

 
Vinyes Verdes  مدرسة 
C/ Cinto Verdaguer 50  
(La Beguda)  
93 772 76 27 

 

 
 أين ؟

 
  Vinya del Sastret  مدرسة 
C/ Escoles, s/n 

93 779 88 42 
 
  Montserrat Colomer ثانوية       
Av. Josep Llobet i Bonastre s/n 

93 779 81 05 

 
 
المصالح الترابية للتعليم  ل 

  بايش ذي يوبريغات 
93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 
 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

  

                           

      Volver        

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
لشغلعالم ا -    

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجافكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة وغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويم

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 و أولياء أمورهم.( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أ18سن الثامنة عشر )

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية 
C/ Major, 8-10  
93 771 30 17 
 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat Nord             93 652 57 70 
                                        93 775 05 50 

                                          
 مصلحة دعم البلديات في إسعاف      

 المهاجرين و المهاجرات        
      93 6852400 . ext.* 613 

 
 
 
 الترويج اإلقتصادي
C/ Major, 8-10 

93 775 96 90    
 
Martorell الضمان اإلجتماعي      
Av. Mancomunitats comarcals 9 

93 775 19 69  

93 775 20 91 

 
OTG Martorell  
Passeig dels Sindicats s/n,   
93 774 50 96 
 

للتكوين مركز   Jaume Balmes 
 

Poligon industrial Anoia 
 
C / Comerc,  8 
 
93 708 33 35 
 
 

لإلستهالك البلدية المصلحة  
C/Major, 8-10 
93 775 96 90 

 
تب التشغيل التابعة لحكومة مكا

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 كطالونيا  تباشر

 Cataluña  Emprende 

012 

 
ضحايا  عافاس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
اإلسعاف  النفسي  و 

اإلرشاد القانوني         
            

93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera

 

    Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

ية حسب قديم الرعاخدمة عمومية مجانية لت( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشاراوتتميز االستشارة التي تقد

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
لية مركز الشرطة المح   

     C/ Major, 8-10  
     93 771 40 11 
 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
  de Martorell مركز الشرطة
Avda. de les Mancomunitats 

Comarcals, 11 

93 693 51 10/112 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 

 
أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

اك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة هنوفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 
  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  de Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 
AMIC Martorell 

Pg. Sindicat, s/n 

93 790 44 46 
 

 
CITE/CCOO Martorell  
C/ Pep Ventura, 7  

93 775 52 90 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

 استعجاالت

أشخاص صم     
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

 
  

    Volver  



 

لالــنّــقـــ  
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

 حافالت الترامواي   
(TRAM) 

 

       

 012     012    900 701 181   
              

 

 
في الصباح() الحضري نقل ال TAD ) في المساء(                      النقل الحضري بالطلب

HILSA الهاتف   66  65  69  900                 هيلسا و بين المدن 
 الهاتف 61 25 891 93
 
 
 
 
Hispano 
 Igualadina  

902 29 29 00 

 

  
سلممحكمة ال  

 C/ Pau Costa 1 Bxs 

93 771 51 90 

 
Sputnik قطة الشباب ن   

C/ Dr Pau Costas 49  

93 771 39 30  

 
Joan Pomar i Solà مكتبة     
Av. Montserrat 10  
93 771 33 28 
 

رياضي بلدي ب مرك              
C/ Josep Fusalba s/n 

93 775 96 50 
 
Jaume  Balmes  مركز التكوين  
Poligon Industrial Anoia 
C/ Comerç , 8 
93 708 33 35 
 

 المصلحة البلدية لإلستهالك 
C/ Major , 8-10  
93775 96 90 
 

 
 
 
 

 
  المطرح البلدي
C/ Miquel  Servet 23  
93 771 52 93 
 
 دار المسنين
Av. Catalunya 3  

93 771 35 26 

 
St Esteve أبرشية          
Pl. Dr. Tarres s/n  
93 771 51 90 
 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 
 جمعية مكافحة العنصرية 

SOS بكتالونيا    

93 301 05 97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Volver 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  
 دليل  اإليواء

 للبايش  يوبريغات
 سان جوست
 ذي سبيرن

 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

ة رخص ال على، سواء كانوا حاصلين أم *على جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلدي

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ءات افي مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بإجر

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
 

 بلدية     

Pl. Verdaguer 2  
93 480 48 00 

 
 

 (OGI )     التسيير الموحد مكتب  

Pl. Verdaguer 2  
93 480 48 00 

. 9-14h    الجمعة –اإلثنين  

16-19h الخميس -الثالثاء  و   

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
           

 Volver



 

 الصحة 

 

 

 
 

ة صحية، فإن لك فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاق 

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

السجل البلدي للسكان، سواء كانوا  المسجلين في

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

األدوية. ويجب أن يكون لكل في الصيدليات لشراء 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
 خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat 

Camí Vell de la Colònia, 

25 93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPاية األولية )في مراكز الرع

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 
 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي

 
نبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز وي

                                                                  للرعاية األولية من مسكنك.

             CAP-CUAP El Serral de    
              Sant Vicenç dels Horts  

          Ctra. de Sant Boi, 59-61 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51  

  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP Sant Just  
Av. Indústria s/n  

Sant Just Desvern  
93 470 06 89 

     93 567 09 99 

 
 
 

 
93 672 48 59 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60

 

CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

 
 

  

 

 
 

أهميةهـواتـف ذات   
استعجاالت 

   061

 
  
 
 
 

   Volver  



 

 
 
 
 

 التعليم
 

 لقسم.انفس  ، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً فييتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة

 االستقبال: قاعات

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، 

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

      
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.        
 

 أين ؟             

 مدرسة الكبار
 C/ Montserrat 2  
 93 372 52 50 

 
 المصلحة المحلية للكطالن

                 Pl. Jacint Verdaguer  
                 93 473 44 76 

 

 

ً دل على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز مدارس الكبار: يحق للكبار الحصو  ، في فترةروسا

ً أولية في المعلوم لى اإلضافة إبيات، الزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 .دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

     أين ؟
 
 Bresol                CEE Pilot St Just   Desvern مدرسة
Publica Municipal           C/ Hereter, 11 
Marrecs                          93 473 56 11 

Av. De la industria          Canigó مدرسة 

22 ,  08960                       C/ Canigó, 35 
 
Sant Just Desvern,         93 371 33 36 
Barcelona                         

  Tlf.  933714647                Montseny مدرسة  
                                Pg. Camp Roig, 12 

                                         93 372 79 52 
                                           93 371 73 58                            

                                Montserrat مدرسة 
                                Av. Generalitat, 10  
                                93 371 11 74 
 

 

 
 
 St Just ثانوية  
Desvern  
Pg.La Muntanya, 19  
93 371 50 50 
                                 
Madre  
Sacramento  
C/ Electricitat, 16  
93 371 11 64 

 
 
 المصالح الترابية للتعليم 

 ب بايش ذي يوبريغات

93 685 94 50 

 
 
 
 
 

 

 

تجمع من  أجل                  متطوعون من أجل اللغة  

ثنائية لغوية  l                       للغوي  التطبيع                       
vxl.cat                           93 272 31 00 
                                      cpnl.cat 

 
                                       
                                
 

 

 

     Volver  

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

إلعداديا    

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/
http://cpnl.cat/


 

  
  الخدمات اإلجتماعية                 

 

ه ا ى حتاجون إلذين يلخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك التُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموعتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. 

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل اي مجفوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من الويجب الحصول على رخصة اإل

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية 
 Pl. Verdaguer 2  
93 480 48 00 

: يةأهمهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Esplu- gues S.Just              93 652 57 70 
                                        Desvern 

                                         93  371 82 02 
 

 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
C/ Can Pedroseta, s/n 

93 480 48 00 

 
  Sant Feliu الضمان اإلجتماعي 
C/ Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 

 
 
OTG St Feliu  
C/ Hospitalet, s/n 

93 632 76 2 

 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 كطالونيا  تباشر

 Cataluña  Emprende 

012 

 
 
 
 
 
 

ضحايا عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
شاد القانوني         اإلر

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

مصلحة دعم البلديات في إسعاف 
 المهاجرين و المهاجرات  

93 6852400 . ext.* 613 
 

 
 

     Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJاإلرشاد القانوني )إن مصلحة 

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 الضرورية لطلب هذه المساعدة.المجانية والوثائق 

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

اطة الوسوجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، 

 ا.أمين، وغيرهاألسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والت

الشرطة المحلية      

 
    مركز الشرطة المحلية

       C/ Pedroseta, 2  
       93 473 10 92 
 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
de  Sant Feliu مركز الشرطة  
Carretera de Sànson, 66 

Sant Feliu de Llobregat  

93 4139900 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà 

Plaça Esperanto nº4 

93 635 03 03 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n 

93 652 20 13 

 
أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عنية تحدد اختصاصاتها كل بلدوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانو

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 
ة مركز الشرط   

Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n  

93 261 90 91 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat 
 C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
 
  Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية        
متبادل للمهاجرين جمعية التعاون ال

بكطالونيا    93 304 68 41 

 

 
CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 

  بلدية 
Pl. Verdaguer, 2  
Sant Just  Desvern 
 93 480 48 00 
 

 هواتف متخصصة 
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

      Volver  



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

              

              
              

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
 حافالت الترامواي 
(TRAM) 

 

       

 012     012    

900 701 181 
   

              

 

 

افالت الحضرية و بين المدنالح       
 

Baix Bus 

Autobusos MOHN 

902 023 393 

 
سلممحكمة ال  

 Av. Indústria 64  
93 470 55 67  

9-13h  الثالثاء و الخميس  
 
Joan Margarit  مكتبة  
C/ Carles Mercader, 17  

 93 475 63 00 

 
“Just el Punt نقطة الشباب      “           
Av. Indústria, 34  
93 371 02 52  
93 371 19 86 

 

 مركب رياضي بلدي
Passeig de la Muntanya, 25  
93 372 92 73 

 
Can Ginestar بيت الثقافة                  
C/ Carles Mercader, 17  

93 480 95 64 

 

  دار الموسيقى

C/ Montserrat, 2  

672 20 50 60 

 

 مطرح بلدي 

 Camí Can Biosca, s/n  

93 473 31 16 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver

 
Maragall Joan مركز بلدي مدني   
Av. Catalunya 3  
93 470 03 30 

 
Salvador Espriu مركز بلدي مدني   
C/ Tudona, s/n  
93 473 89 96 

 
أبرشية   dels Sants Just i Pastor  

Pl. Església (Baixos de la 

rectoria)  
93 317 12 97 
 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 
 
  

 دليل  اإليواء
للبايش  يوبريغات    

 سانتا كولوما
 ذي سيربييو

 

 سجل البلدي للسكانالجيل في التس       

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*ديعلى جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البل

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابى المعلومات المتعلقة يمكنك الحصول علفي مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
  بلدية
C/ Pau Casals, 26-34  
93 645 07 00  

   8:30h - 18:00h - س الخمي          اإلثنين              

  8:30 – 15:00h عةالجم                                 
 
 

  

 مكتب إسعاف المواطن

C/ Pau Casals, 26-34 
 93 645 07 00  
9-18h :  الجمعة   -اإلثنين    

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال 

ينتمون لدولة من دول االتحاد 

األوروبي المسجلين في السجل 

البلدي للسكان وال يتوفرون على 

رخصة اإلقامة الدائمة تجديد 

ابتداًء من  كل سنتينالتسجيل 

 .تاريخ التسجيل ألول مرة

 
 
 
 
 
 
 
 
        
             

               
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 مراض الخطيرة، أوعاماً، في الحاالت المستعجلة واأل

 إذا كنت امرأة حامالً.

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة تتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعايالبطاقة. و

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

Sant Joan de Déu مستشفى Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى Sanitari Sant 

Joan de Déu Sant Boi de Llobregat 

Camí Vell de la Colònia, 25 93 661 

52 08 

 

 مستشفى Sant Joan de Déu  لألطفال    

      Esplugues de Llobregat (infantil) 

      Pg. De Sant Joan de deu, 2 

      Tlf  932532100 

      

                                مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي

 
 
 
Viladecans مستشفى  

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى  

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2  

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 
C/ Jacint Verdaguer, 90 
93 553 12 00

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجلسجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة اببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
   1r. CAP Montcar Pi i Maragall, 115          2n. Sant Vicenc dels Horts CS Serral  
    08830 Sant Boi de Llobregat                    dll a dv de 20 :00 a 8 :00h   

    Tlf.: 93 652 91 16                                      diumenge i festius  إستعجاالت 
 de 20 :30 a 8 :30h                          إستعجاالت   و أيام العطل السبت    
     8:30h  - 20:30h  
 
    CAP-CUAP El Serral de    Sant            CUAP Sant Andreu de la 
    Vicenç dels Horts                                   Barca C/ Sant Felip Neri, 18 
    Ctra. de Sant Boi, 59-61                        93 635 66 51 
    93 672 48 59 
      

وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز 

كنك.للرعاية األولية من مس

            
          CUAP El Castell de 

  
CAP Sant Idelfons (CUAP)

 
  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP Santa Coloma  

C/Joan XXIII, 24 

Santa Coloma 
     93 645 08 45  
     8 -20h (مع موعد مسبق)  
     93 567 09 99 

 
 

 

لمستوصف صحي  كولونيا غوي  
CAP Consultori medic Colònia Güell 
93 5670999 
10:00 - 14:00h  األربعاء-  الجمعة 

مع موعد مسبق عبر اإلتصال بالهاتف  
935670999 
 
 
 

 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9  
93 636 66 60 

 

أهميةهـواتـف ذات   

    استعجاالت

de Cornellà de Llobregat 

Av. República Argentina, s/n  
93 471 20 00 

                   

      Volver 



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

حسب سنهم و/أو عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل 

االستقبال إذا  قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

لـم الـلغـاتتـعـ   

        
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          
اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.       

 

 أين ؟             

 

التطبيع اللغويتجمع من أجل     CNL 

Erampunyà 
Plaça Montserrat Roig  

08830 Sant Boi de Llobregat  
93 6528595 

 
             

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية ف لى اإلضافة إبات، ي المعلوميالزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.هد ثيرفانتس، معwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

. 

 
 
   
 

Feliu Rojas          حضانة 
Av. Cirerers 2-4  
93 645 04 52 
 
 

Colònia Güell مدرسة 

Av. Lluis Companys s/n  

93 645 0 762 

 
 

 
 أين ؟

 

 

 

 

Montpedros  ثانوية  

C/ Esquirol 9  

93 645 35 74 

   Pla de les Vinyes مدرسة 
Av. De la Pau 2  
93 634 07 89 
 
 مصالح ترابية للتعليم

 بايش ذي يوبريغات
93 685 94 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

  

 

 

        Volver       

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلوالمتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص  وتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجافشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة وغيرها( م

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

 ؟أيـــن 

البحث عن عمل            

 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18الثامنة عشر )سن 

ويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من المصالح 

التي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكوين في 

 البحث عن عمل.

 أيـــن؟
 
 
 
 

 

 

 الخدمات اإلجتماعية 
Pl de les Vinyes s/n  
93 634 19 51  
. 9-14h  الثالثاء  –اإلثنين /  16-18h   الجمعة –اإلثنين  

 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat Centre             93 652 57 70 
                                        93  668 1818 

 

مصلحة دعم البلديات في            
 إسعاف المهاجرين و المهاجرات  
   93 6852400 . ext.* 613 

 
 مصلحة التشغيل المحلية
SOL  Santa Coloma 

C/ Pau Casals, 26-34 

. 9:00-14h   من اإلثنين إلى الجمعة مع
   موعد مسبق

 

الثالثاء و الخميس و الجمعة  من  9:00 .
14:00h إلى     

93 645 07 00 

 
 Gavà الضمان اإلجتماعي 
Riera St. Llorenç 103 
93 662 35 59  

93 662 49 54  
 
 Sant Feliu الضمان اإلجتماعي 

C/ Joan Maragall, 43 
93 632 73 80  

 
OTG St Vicenç dels Horts 

C/ C núm 1 1er 

93 656 60 11 
 

 St Boi الضمان اإلجتماعي 

 C/ Eusebi Güell 41-43 

93 640 06 87  

93 379 57 45  
 
 
 

مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 

تماعيمكاتب الضمان اإلج  

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 
 كطالونيا  تباشر

 Cataluña  Emprende 012 
 

ضحايا عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و اإلرشاد 
 القانوني                    
 93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
 (Sant Feliu, Corbera y 

Abrera) 

 Volver



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة قدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المساإدارة العدل اإلسبانية، وي

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

ساطة الولتطليق، وجميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، وا

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 
Pl. de les Vinyes, s/n 

93 645 07 47  
669 40 47 29 (24h) 

 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
 de Sant Boi de مركز الشرطة

Llobregat 
 C/ Joan Batista Milà i Rebull, 2 

Sant Boi  
93 685 88 00 

 

 

   مركز الشرطة
Castelldefels - Gavà Plaça 

Esperanto nº4   93 635 03 03 

669.40.47.29 
 
   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat  

C/ Riera Basté, 43 Local  1 

(Mercat Municipal Centre- La 

Muntanyeta) 

93 652 20 13 
 

أيـــن؟    

قم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر الر

 (012الهاتفي 

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

مع البلديات وتقدم هذه الخدمة هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة وفي مجال شؤون الهجرة، 

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 الشرطة الوطنية 

 

     مركز الشرطة     
Cornellà de Llobregat 

     Avda. Sant Ildefonso s/n  
     93 261 90 91 

 

  
لشرطةمركز ا    

Sant Feliu de Llobregat C/ 

Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
 /de Viladecans C مركز الشرطة

Ballester, nº8 

93 647  31 72

  الكتابة العامة للهجرة

 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

 
CITE/CCCOO  

للعمال و العامالت  مركز اإلعالم
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   C/ Murcia, 42 Barcelona 

 93 520 14 10   93 520 14 10 

 

  

AMIC St. Boi (مختلف النقاط)     

Pl. dels Gegants, 1 

St. Boi de Llobregat  

93 640 03 34 

 

 

 
2n.SOJ 
Carrer de Carles Martí i Vilà, 2-4 
08830 Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat)   
Telèfon  93 422 15 45 

هواتف متخصصة                        
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 

   
 
 الطفولة تجيب
  116 111 

 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

  

    Volver  

callto:93%20422%2015%2045


 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 
 قطارات

  
 

            

            
            

 

ية لحكومة السكك الحديد
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

 الحافالت الحضرية   
(TRAM) 
Oliveres. L - 6 (Entitat 
METROPOLITANA 
DEL TRANSPORT) 
TLF. 010       

 012     012     
            

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Soler i Sauret: 

93 632 51 33 

 
 
 
 

رد الشباب  موامركز 

Can Carletes  

 C/ St Jordi, 25 

93 634 18 26  

. 17-20h الثالثاء و الخميس     

 
سلممحكمة ال  

 C/ Pau Casals, 26-34 93 
645 07 00  
 .اإلثنين و الخميس و الجمعة
 h9:30-13:30 
 
 PILARIN BAYES مكتبة                   

 Pg. Mercè Marçal s/n  

 93 634 13 58 

. 15:30h - 20:30h الجمعة -اإلثنين    

 

JOAQUIM FOLGUERA مكتبة     
C/ Aranyó 14 (Colonia Guell)  
Tlf  93 630 01 69  
16:30-19:30 الجمعة -اإلثنين    
E-mail: b.sta.coloma.pb@diba.cat 
 

بلدي ةرياضي قاعة   
Av. Països Catalans 1-3 93 

634 07 48  
9-14h y 16-19h لجمعةا -اإلثنين     
 
 Can Barula مركز مدني
 C/ Lluis Pascual Roca,2  
93 634 08 02  
15-20h. الجمعة -اإلثنين    

 
  (غير بلدي) SI FA SOL معهد الموسيقى
Esglèsia 15  
608 078 858  
16:30 a 21h  الجمعة -اإلثنين  
 
 

 
 
 

 مطرح بلدي
Av. Lluis Companys  
-13h y de 16-9 .الثالثاء و الخميس

19h 

  13h y de 16:30-19h-10 .السبت 

 13h-10 .األحد

  
 دار بلدي للمسنين“
 -Colònia Güell”  
C/ Claudi Güell, 1 93 

654 09 03  
. 15:30 a 19h اإلثنين و الجمعة   

  
 دار بلدي للمسنين
” Sta. Coloma Pl. de les 

Vinyes, s/n 93 645 06 20  
. 15:30-19h اإلثنين و الجمعة   
 

 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
 (مصحلة المرافقة و االعتراف الجامعي)

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 

 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34

 
 

      Volver 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
 للبايش  يوبريغات

 طوّريياس
 ذي يوبريغات

 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

صة ى رخ، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*سجل البلديعلى جميع األشخاص التسجيل في هذا ال

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات يمكنك في مكاتب خدمة  المواطن في بلديتك 

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

  بلدية   
Pl. Ajuntament, 1  
93 689 00 00  
9:00-14:00 h    عة الجمع -اإلثنين  

 16:30h – 19:00 h الثالثاء و الخميس    

15/06 إلى9 15/0) من   
 9-13:30h) الجمعة - ناإلثني اااااااااااااااا  

 

 
 مكتب إسعاف المواطن 

Pl. Ajuntament, 1  
93 689 00 00  
9:00-18:00 h  الجمعة -اإلثنين  
 
 

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  سنتين كلتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
  
 
 

 
 Volver 

 
 



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 مالً.إذا كنت امرأة حا

  الحصول على البطاقة الصحية:

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

 رعايةالبطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على ال

ية الطبية والمساعدة المجانية في مراكز الرعاية األول

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat Camí 

Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجن ونسخة من وثيقة اببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 

93 553 12 00 

 
 
 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي

 
وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز 

للرعاية األولية من مسكنك.

             CAP-CUAP El Serral de      
      Sant Vicenç dels Horts  

           Ctra. de Sant Boi, 59-61 

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51  

  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
  

 

CAP Torrelles 

Pl. Dr Gonzalez 1 
93 689 26 13 
93 567 09 99 

 

 
 
 

 

CAP Vila Vella Sant Vicenç 
dels Horts 

Crta. Sant Boi 59-61 

93 672 48 59 
 

 
 93 672 48 59 
 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

 
CAP Sant Idelfons (CUAP) 

de Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00 

  
 

أهميةهـواتـف ذات   

استعجاال ت      061 

  
 
 
 
 
 

  Volver  



 

 
 
 
 

 التعليم
 
 

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

ب سنهم و/أو عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حس

االستقبال إذا قاعات مستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
e
? 

 

   

م الـلغـاتتـعـلـ   

   
يعتبر الكطالن لغة إقليم كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم          

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.       
 

 أين ؟             

 

St Vicenç   التطبيع اللغوي 
C/ Barcelona, 16-18 2n  
93 676 81 91 

 
St Boi     التطبيع اللغوي 

               Pl. Montserrat Roig 1  
           93 652 95 85 

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أولية في المعلومالزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإل لى اإلضافة إبيات، نجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسwww.parla.catالتعليم عن بعد: 

. 

 
  
 
 El Serrallet حضانة
 Crta. de Torrelles 

93 689 26 26  

9-17h  الجمعة -اإلثنين  
 
  Can Coll مدرسة

C/ Ernest Lluch  
93 689 29 74 

9:00-17:00 h  الجمعة -اإلثنين  
 

  St. Martí مدرسة
C/ Can Balasch de Baix, s/n  
93 689 07 31 

. 9-17h  الجمعة -اإلثنين  
 

 
 أين ؟

 
  Torrelles del Llobregat ثانوية
C/ Ernest Lluch 4  
93 689 26 96 

9- 17h - الجمعة  اإلثنين 

 

 المصالح الترابية للتعليم

لبايش ذي يوبريغات   

93 685 94 50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متطوعون من أجل اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تجمع من أجل 

  التطبيع اللغوي
93 272 31 00 

cpnl.cat

                         

                    Volver   

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات   تاجون إلىذين يحاالجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك التُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلووتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخدمات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص 

 ات.لمصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموعتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي ا

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجافوغيرها( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة 

 مات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.الخد

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18سن الثامنة عشر )

ح مصالإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من الويجب الحصول على رخصة اإلقامة و

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

 أيـــن؟

 

 

؟أيـــن  

 الخدمات اإلجتماعية 
C/ de la Tal.lara, 2  

93 689 00 00  

19h -16:30 :10-14  و الخميس  الجمعة -اإلثنين      

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                         Baix Llobregat  Centre             93 652 57 70 
  93 668 1818 

                                          

 

 
 
 

المحليةمصلحة التشغيل   
C/ de la Tal.lara, 2  

93 689 00 00 (300)  

Torrelles de Llobregat 

. 14:00h -10:00  اإلثنين   

 

OTG St Vicenç dels Horts  

C/ C núm 1 1er  
93 656 60 11 

 
 

مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
Feina Activa  بوابة
feinaactiva.gencat.cat/ 

web/guest/home 
 
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 
 

شرعكطالونيا  ت  

012 

 
 
 
 
 
 

ضحايا عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني         

            
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

 
مصلحة دعم البلديات في إسعاف 

 المهاجرين و المهاجرات  
93 6852400 . ext.* 613

 
 

  Volver  



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرعبارة عن ( عSOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة إدارة العدل اإلسبانية، ويقدم االستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المسا

 دة.المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساع

وتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارات تشمل 

جميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق، والوساطة 

 حوادث المرور، والتأمين، وغيرها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، و

أيـــن؟    

رقم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر ال

  (012الهاتفي 

لى عدية وتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بل

 حدة.

 مةلخدذه اههناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم وفي مجال شؤون الهجرة،  

 بطريقة متخصصة، مثل:

 الشرطة المحلية    

  مركز الشرطة المحلية 
Parc Can Sostres s/n  

93 689 10 00 (201-202) 24 h 

 

* موسوس ذي سكوادرا    

 
Sant Boi مركز الشرطة     

 C/ Joan Batista Milà i Rebull, 2 

93 567 58 45 

Comisaría Gavà 
Av. de l’Eramprunyà, 48 - 50  

93 554 19 19 

 

)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على الهاتف 
لك( يخبرون بمركز الشرطة األقرب 012  

  
 
 
 
 
 
 
 

 الكتابة العامة للهجرة

 الشرطة الوطنية 

 

  de    مركز الشرطة
Comisaría de Cornellà de Ll. 
 Avda. Sant Ildefonso s/n  
93 261 90 91 

 
  Castelldefels - Gavà    مركز الشرطة
Plaça Esperanto nº4  
93 635 03 03 
 
 
  Sant Boi de Llobregat  مركز الشرطة
Palau Marianau s/n 
 93 652 20 13 

  

  مركز الشرطة
de Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 
93 632 74 40 
 

  مركز الشرطة
de Viladecans  
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72

 
 

AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41

 

CITE/CCCOO  
ت مركز اإلعالم للعمال و العامال

 20 27 481 93  األجانب
 هواتف متخصصة                        
 
 

 

AMIC St. Boi (diferents punts) 

Pl. dels Gegants, 1 
St. Boi de Llobregat  

93 640 03 34 

AMIC Viladecans Passatge St. 

Ramon 2 93 659 1015 

 

  

 

 

CITE/CCOO Gavà  

C/ Sarrià 3  

93 638 14 10 

 

 

 

 

 

 

  استعجاالت
 (24h هاتف مجاني) 112

 
 

  استعجاالت أشخاص صم
679 436 200 SMS 

 
 
 
 

 Volver 

 الطفولة تجيب
  116 111 

 
 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 
 رجال اإلطفاء 

012/112 

  1 مقر       2 مقر    

  
Passeig Sant Joan, 189-193 
Barcelona   

C/ Murcia, 42 Barcelona 
93 520 14 10 

 
93 520 14 10 

    



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

             

             
             

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

 حافالت الترامواي   
(TRAM)       

 012     012    900 701 181  
             

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Soler i Sauret 

93 632 51 33 

 
سلممحكمة ال  

 Pl. Ajuntament, 1 
 93 689 00 00 (100) 

 13h-10 .الثالثاء 
 
الشباب  مجال    Batec Jove”   

Ed. Cal Pinyons, bx 

 93 689 02 91  
الجمعة -اإلثنين   de  16:00-20:00 h 

605 29 62 93 
 

Pompeu Fabra     مكتبة 
 C/ Major 8  
93 689 18 36  

الجمعة -اإلثنين   de 16-20:30h 

10 – 13:30 الخميس   

10 - 15 السبت   
 
Can Roig مركب رياضي بلدي        
Pl. Can Roig s/n 93 

689 19 18 

. 16:30-19:30 الجمعة -اإلثنين    
 
Can Coll مركب رياضي بلدي     
C/ Enric Teira, s/n  
 93 689 13 41 
الجمعة -اإلثنين    de 15-21h 

الخميس    de 9 :30 – 12h  

السبت   de 9  - 14h 

 
 
 
 

  
  مطرح بلدي
Jacint Verdaguer,s/n   
93 689 11 11 

السبت -اإلثنين   de 16 :30 -20h 

  de 10 – 14h الخميس و السبت و األحد

 
  ”Torrellenc أثانييوس“
C/ Major, 2 

93 689 10 96  
الجمعة -اإلثنين   de 16:30-21h 

 

 دار المسنين

 Parc de Can Sostres  
93 689 00 00 (118) 

الجمعة -اإلثنين   15:30-19h 

 
 
 معادلة الشواهد األكاديمية

http://queestudiar. 

gencat.cat/ca/homologacio/ 
 
( العتراف الجامعيمصحلة المرافقة و ا ) 

SARU 

93 552 69 89 

saru.gencat.cat 
 
 جمعية مكافحة العنصرية بكتالونيا
93 301 05 97  
93 412 00 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Volver 

  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


 

 
 
 
 
 

  

 دليل  اإليواء
بايش  يوبريغاتلل  

 باييرانا
 

 سجل البلدي للسكانالالتسجيل في        

 

 

مكن ة. ويالسجل البلدي للسكان عبارة عن سجل إداري لجميع األشخاص الذين يعيشون في بلدة معيّن

ل صفة مقيم في المدينة أو البلدة التي  ين ويتعيها. عيش فيالتسجيل في هذا السجل مجاناً وتخول للُمسجَّ

ة ى رخص، سواء كانوا حاصلين أم ال عل*جميع األشخاص التسجيل في هذا السجل البلديعلى 

ً إلثبات اإلقامة في البلدية من أجل اإلجراءات المتعلقة  لإلقامة.  األجانب قانونبو يـعـدّ ضروريا

 والوصول إلى الخدمات العامة ) تعليمية و صّحـية، وغيرها(.

 أين يـتـّم التسجيل؟

 

ت إجراءابيمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة دمة  المواطن في بلديتك في مكاتب خ

 التسجيل البلدي و المدة المخصصة لتجديده. 

 

 

 
  بلدية

C/ Major, 329-331  

93 683 08 10  
. 8:30-14:30h  الجمعة -اإلثنين  

 
 

 مكتب إسعاف المواطن 

Oficina de Atención al 

ciudadano C/Major, 329-331  
93 683 08 10  
9-18h  الجمعة -اإلثنين  

 

 

)*( يتعين على األجانب الذين ال ينتمون 

لدولة من دول االتحاد األوروبي 

المسجلين في السجل البلدي للسكان وال 

يتوفرون على رخصة اإلقامة الدائمة 

ابتداًء من  كل سنتينتجديد التسجيل 

 تاريخ التسجيل ألول مرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                    

 Volver 



 

 الصحة 

 

 

 
 

فقط. وإذا لم تكن تتوفر على بطاقة صحية، فإن لك  

 18الحق في الرعاية الصحية إذا كا عمرك أقل من 

 عاماً، في الحاالت المستعجلة واألمراض الخطيرة، أو

 إذا كنت امرأة حامالً.

طاقة الصحية:الحصول على الب   

( الحصول على خدمات TSIتتيح البطاقة الصحية )

النظام الصحي العمومي. ويحق لجميع األشخاص 

المسجلين في السجل البلدي للسكان، سواء كانوا 

حاصلين على رخصة لإلقامة أم ال، االستفادة من هذه 

ة البطاقة. وتتيح لهم هذه البطاقة الحصول على الرعاي

ية المجانية في مراكز الرعاية األول الطبية والمساعدة

ها بء والمستشفيات التابع للقطاع العام، كما ينبغي اإلدال

في الصيدليات لشراء األدوية. ويجب أن يكون لكل 

 بطاقة صحية خاصة به  فرد من أفراد األسرة

 
  خدمات عامة
 مستشفيات

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Martorell  
Av. Mancomunitats 

Comarcals, 1 

93 774 20 20 

 
General Parc مستشفى 

Sanitari Sant Joan de Déu 

Sant Boi de Llobregat Camí 

Vell de la Colònia, 25  

93 661 52 08 

 
 
 
 
de Viladecans مستشفى 

Av. de Gavà, 38 

93 659 01 11 

 

Sant Joan de Déu مستشفى 

Espluges de Llobregat 

Pg. de Sant Joan de Déu, 2 

93 253 21 00 
 
del Sant Joan Despí مستشفى 

Moisès Brogii  
Sant Joan Despí 

 أيـــن ؟

)مصحوباً  ( الموجودة في البلدية أو الحي الذي تعيش فيهCAPفي مراكز الرعاية األولية )

يل في لتسجببطاقة إثبات هوية، شهادة التسجيل في السجل البلدي للسكان ونسخة من وثيقة ا

 (.)*(الضمان االجتماعي

 
C/ Jacint Verdaguer, 90 93 

553 12 00 

 
 
 مراكز االستعجاالت لإلسعاف األولي
 
      CAP-CUAP El Serral de  
      Horts Sant Vicenç dels 

 وينبغي عليك، في حالة المرض أو التعرض لمشكلة صحية، الذهاب إلى أقرب مركز 

مسكنك. للرعاية األولية من

            Ctra. de Sant Boi, 59-61 

            93 672 48 59 
  
        

CUAP Sant Andreu de la 

Barca C/ Sant Felip Neri, 18  
93 635 66 51 

 
  مراكز اإلسعاف  األولي األقرب
 

CAP Vallirana  
C/ Joan Capri, 7 
93 683 29 19 
93 567 09 99 
 

    Cucurella  صيدلية  
    Camí castell de Voltrera s/n,       

        93 770 17 38  

 

    Montserrat صيدلية 

    C/ Major, 422 

   93 683 39 94 

 

 

 صيدليات       
 

Raquel Olivella صيدلية 

C/ Miquel Batlle, 14 

936831116 

 
     Parrilla صيدلية 
    C/ Major 238 
 
    93 683 03 94 
 
     93 770 07 58 

 
CUAP El Castell de 

Castelldefels  
C/ Guillermo Marconi, 9 

93 636 66 60 

 
 

أهميةهـواتـف ذات      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volver 

CAP Sant Idelfons (CUAP) de 
Cornellà de Llobregat  
Av. República Argentina, s/n 

93 471 20 00



 

 

 
 

 التعليم

 لقسم.انفس  يتميز الفصول الدراسية بكونها مختلطة، بمعنى أن الفتيان والفتيات يدرسون معاً في

 االستقبال: قاعات

عندما يلتحق األطفال و البنات بالمدرسة، تخصص لهم مجموعة/فصل حسب سنهم و/أو 

ستقبال إذا اال قاعاتمستواهم الدراسي. ويتعين عليهم حضور بضع ساعات في اليوم في 

 كانوا ال يعرفون اللغة الكتالونية، بهدف تعلم الكتالونية ألنها ضرورية لمتابعة الدراسة.

 

 
 

 

¿
D
ó
n
d
  
? 

 

   

  تـعـلـم الـلغـات

    
كطالونيا واللغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة اإلسبانية. ويسهل تعلم يعتبر الكطالن لغة إقليم           

اللغات المحلية االندماج االجتماعي والمهني في المنطقة.        
 

 أين ؟             

 

  المصلحة المحلية للكطالن
C/ del Molí 2-4  
93 683 16 61 
 

 مدرسة الكبار
Pg. dels Horts 6  
93 683 22 62 

                 16-19h ا لجمعة – اإلثنين       
                                  

ً دمدارس الكبار: يحق للكبار الحصول على التعليم المجاني الخاص بالبالغين. وتوفر هذه المراكز   ، في فترةروسا

ً أ لى اإلضافة إبيات، ولية في المعلومالزوالية وفي المسائية، في الكتالونية، واإلسبانية واإلنجليزية،  ودروسا

 دروس أخرى للتحضير المتحان الحصول على شهادة البكالوريا، والتكوين المهني، وغيرها.

 !وهناك بعض البلديات التي تقدم دروساً في اللغتين الكتالونية واإلسبانية. استعلم 

 ، وغيرها.، معهد ثيرفانتسcatwww.parla.التعليم عن بعد: 

حضانة  مدرسة                                              La Ginesta  
Els Barrufets                                 Av. Esport, 1-3  
C/ Comerç, 17                              93 683 21 68 
93683 08 18 

 L’Olivera                                  مدرسة               
 Talaia                                 C/ Joan Capri, 12 مدرسة
Av Parellada, 5                               93 683 05 09 
93 683 21 90 

الجمعة -اإلثنين    9:00-17:00 h مدرسة                
حضانة     El Niu                              Pompeu Fabra 

 Av Parellada 5-7                          93 683 12 15 

St. Sebastià, 21                              
 93 683 14 05 
 

مدرسة    Campderrós                  مؤسسة  خاصة 
   C/ Quixot 1                              Verge del Roser 
93 683 54 22                                Pl. Sant Domenech, 1 

9:00-17: 00 h                                    93 683 28 46 

الجمعة –اإلثنين                                                        

 Vall d’Arús ثانوية 
 C/ Mestre Esquè i  
Artró s/n  
93 683 33 07 

 
 

المصالح الترابية    

 للتعليم ب

بايش ذي يوبريغات   

93 685 94 50 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
متطوعون من أجل 

 اللغة/

   ثنائية لغوية
vxl.cat 
 
 
 
 

 Volver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تجمع من أجل التطبيع 

 اللغوي 

93 272 31 00 

 cpnl.cat

     3-0   الحضانة

  
          
        مدرسة الطفولة

 الثانوي -
        و اإلبتدائي

   

3-12 
  

          معهد التكوين -

 برامج التكوين  -           
       

16-12     مؤسسة التعليم   و اإليالج    

   اإلعدادي

 
 عالم الشغل -  

   اإلجباري
 
   

     

            
           

       
 16انطالقا من 

    عاما

  أين ؟                  

http://www.parla.cat/
http://vxl.cat/
http://cpnl.cat/


 

 
  الخدمات اإلجتماعية                     

 

ه الخدمات االجتماعية لجميع األشخاص المسجلين في السجل البلدي للسكان، خاصة أولئك ال ى حتاجون إلذين يتُوجَّ

 عناية خاصة ألنهم أكثر عرضة للضرر.

مبدأ  تفعيلومات المتخصصة لتعزيز الرفاه االجتماعي لألشخاص وتتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد والخد

 ات.تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وتلبي المصالج االجتماعية احتياجات األشخاص، واألسر والمجموع

 لتقاعدية،شات اويجب األخذ بعين االعتبار أن الحصول على موارد وخدمات معينة )الحد األدنى من الدخل، والمعا

ل ي مجاف( مشروط بالوضع العادي وغير العادي لطالبها. ويمكن وضع بعض القوانين البلدية الخاصة وغيرها

 الخدمات االجتماعية )بنك الغذاء، وغيره(.

البحث عن عمل            
 

ألطفال دون ( عاماً. ويحتاج جميع ا16إن الحد األدنى لسن العمل في كتالونيا هو سن السادسة عشر )

 ( عاماً إلى إذن من آبائهم وأمهاتهم و/أو أولياء أمورهم.18عشر ) سن الثامنة

ح مصالويجب الحصول على رخصة اإلقامة وإذن للعمل من أجل ممارسة عمل ما. وهناك العديد من ال

ي ين فالتي يمكن التوجه إليها عند البحث عن عمل ويمكنها أن تساعدك في البحث عن عمل أو تكو

 البحث عن عمل.

 

ن؟أيـــ  

 

 

؟أيـــن  

 
 الخدمات اإلجتماعية ، المرأة و المساواة 

     Av. Parellada 6-8  

      93 683 05 11 

: أهميةهـواتـف ذات   
 
 
 
 

تجيب      الصليب األحمر                  االطفولة                      كاريتاس إنتيرباروكيال   

    116 111                          Vallirana                          93 5770652   
                                         93 683 12 22                  
 
                                          
 

 
 
 
 مصلحة التشغيل المحلية
C/ Major, 329-331  
93 683 08 10 
 
Sant Feliu الضمان اإلجتماعي    
C/ Joan Maragall, 43  
93 632 73 80 
 
 
St Boi الضمان اإلجتماعي  
C. Eusebi Güell 41-43  
93 640 06 87 
93 379 57 45 
 
 

 
مكاتب التشغيل التابعة لحكومة 

 012 جينيراليتات
 
  
 مكاتب الضمان اإلجتماعي

  (المديرية اإلقليمية ببرسلونة) 
93 434 52 00 
 

تشرعكطالونيا    

 012 

 
 
 
 

ضحايا  عاف اس

 العنف ضد المرأة 
900 900 120 

 

 

 
 
 
 

اإلسعاف  النفسي  و 
اإلرشاد القانوني          

           
93 557 24 20  
 3 نقط اإلسعاف  
(Sant Feliu, 

Corbera y Abrera) 

مصلحة دعم البلديات في إسعاف 

 المهاجرين و المهاجرات  

93 6852400 . ext.* 613

 
 
  
 

 Volver 



 

 خدمات اإلرشاد القانوني 
 

 األمن و اإلجراءات
 

 

اية حسب خدمة عمومية مجانية لتقديم الرع( عبارة عن SOJإن مصلحة اإلرشاد القانوني )

قات مع لعالا، عن طريق كتابة احتياجات كل شخص وتحضى بدعم قسم العدل بإقليم كتالونيا

ة لقانونياعدة ستشارة للمواطنين فيما يتعلق بالحق في المساإدارة العدل اإلسبانية، ويقدم اال

 المجانية والوثائق الضرورية لطلب هذه المساعدة.

مل ت تشوتتميز االستشارة التي تقدمها هذه المصلحة ذات طابع عام، وبذلك فإن االستشارا

ساطة الوو جميع المسائل القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية: االنفصال، والتطليق،

 ها.األسرية، وعقود اإليجار، وعقود البيع والشراء، وحوادث المرور، والتأمين، وغير

أيـــن؟    

رقم مصالح اإلرشاد القانوني )يمكنك معرفة عنوان أقرب مصلحة إلى محل سكنانك عبر ال

 (012الهاتفي 

الشرطة المحلية      

 
  مركز الشرطة المحلية 

     C/ Major 368  
     93 683 00 00 

 
 
* موسوس ذي سكوادرا    

 
 de Sant Boi مركز الشرطة

C/Joan Batista Milà i Rebull, 2  
93 567 58 45 

 

 Gavà مركز الشرطة
     Av. de l’Eramprunyà, 48 - 50  
      93 554 19 19

 الشرطة الوطنية 
 

  مركز الشرطة 
Cornellà de Llobregat 

Avda. Sant Ildefonso s/n 

 93 261 90 91 

 

  مركز الشرطة
Castelldefels- Gavà  
Plaça Esperanto nº4  
93 635 03 03 

 

   مركز الشرطة
Sant Boi de Llobregat 

Palau Marianau s/n  
93 652 20 13  

 لى حدة.ية عوتتوفر البلديات، كذلك، على مصالح لالستشارة القانونية تحدد اختصاصاتها كل بلد

هناك مؤسسات أو جمعيات متعاقدة مع البلديات وتقدم هذه الخدمة في مجال شؤون الهجرة، و

 بطريقة متخصصة، مثل:

 
)وهي الشرطة الخاصة بمنطقة كتالونيا على 

يخبرون بمركز الشرطة األقرب لك( 012الهاتف   

  
 
 

 
   مركز الشرطة
Sant Feliu de Llobregat  
C/ Carretes nº11 

93 632 74 40 

 
  Viladecans مركز الشرطة
C/ Ballester, nº8 

93 647 31 72 
 

الكتابة العامة للهجرة    
AMIC جمعية  أميك       
جمعية التعاون المتبادل للمهاجرين 

بكطالونيا    93 304 68 41 

CITE/CCCOO  
مركز اإلعالم للعمال و العامالت 
 20 27 481 93  األجانب

 
 

  

1 مقر    
Passeig Sant Joan, 189-193  
Barcelona    2 مقر    

  
93 520 14 10 

   
C/ Murcia, 42 Barcelona 
93 520 14 10 

     

AMIC St. Boi (مختلف النقاط) 

Plaça dels Gegants, 1  

Sant Boi                      

93 640 03 34 
 
AMIC Viladecans 

Passatge St. Ramon, 2  

93 659 10 15       

 

CITE /CCOO Gavà 

C/ Sarrià, 3  

93 638 14 10 

 هواتف متخصصة
 

استعجاالت         
 (24h هاتف مجاني) 112

 
  استعجاالت أشخاص صم 
679 436 200 SMS 

 
 
 

 Volver

 
 
 الطفولة تجيب
  116 111 
 
  خط إسعاف النساء في حالة العنف 
900 900 120 

 رجال اإلطفاء 

012/112 

                                         



 

 الــنّــقـــل
 

 هـواتف أخرى و خدمات مهمة
 

 

 قطارات 
 

             

             
             

السكك الحديدية لحكومة  
 حينيراليتات

   

 قطارات الضواحي

  
  تراموايحافالت ال

(TRAM)       

 012     012    

900 701 181 
  

             

 

 

 الحافالت الحضرية و بين المدن  
 

Soler i Sauret:  

93 632 51 33 

 
سلممحكمة ال  

 C/ Major, 379 Bxs  
93 683 00 28 

 
الشباب دار  

 
C/ Major, 612  
93 683 23 34 
 
  مكتبة 
Josep Mª Lopez Pico  
Passatge l’Arboçar  
93 683 13 65 
 

رياضي بلدي بمرك  
C/ Pau Casals, 1  
93 683 48 55 
 
  Les Bassioles مركز مدني 
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