دليل االستقبال

مرحبا ًبكم
نأمل أن تشعروا يف هذه الفترة من حياتكم يف «غيمارايش»
بترحيب سكان المدينة ومؤسساتها ،كما نأمل أن يمنحكم هذا
الترحيب الهناء والطمأنينة وأن يمكنكم من بناء (إعادة بناء)
مشاريع حياتكم.
وتحقيقا ًلهذه الغاية ،وبهدف استقبال المواطنين والمواطنات
ممن هم يف حاجة للحماية الدولية أطلقت بلدية غيمارايش
برنامجا ًًتحت إسم «غيمارايش المِضيافة» وذلك بالتنسيق مع
المجلس البرتغالي لالجئين وعدد من المؤسسات المحلية.
ويهدف هذا الدليل الصغير إلى توفير مجموعة من المعلومات
التي من شأنها مساعدتكم على أول اتصال لكم بمدينتنا
ومحافظتنا.

غيمارايش
تقع محافظة غيمارايش يف شمال البرتغال ،يبلغ عدد سكانها
 158.124نسمة وعاصمتها هي مدينة غيمارايش.
مدينة غيمارايش مدينة تاريخية يقطنها  54.097نسمة ،ويطلق
عليها اسم “مهد البرتغال”.
يف العام  2001أدرجت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) مدينة غيمارايش ضمن قائمة التراث
اإلنساني العالمي.
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تزخر المدينة بالمعالم القومية ويتميز الجزء التاريخي منها
بمباني بهندسة معمارية تعود إلى العصور الوسطى وأرصفة
ضيقة وساحات بها مقاهي يف الهواء الطلق.
تتوفر المدينة على مجموعة متنوعة من المرافق الخدماتية
مثل الجامعة ،المدارس ،المستشفى ،المراكز الصحية ،الضمان
االجتماعي ،قسم الضرائب ،االجهزة االمنية ،المحاكم والمراكز
التجارية.
ومدينة غيمارايش موصولة بكافة أنحاء التراب البرتغالي من
خالل شبكة من الطرق والسكك الحديدية .وتعتبر مدينتي براغا
وبورتي األقرب جغرافيا من غيمارايش.

المدينة القديمة
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أرقام هاتف مفيدة
شرطة األمن العام

رجال مطافئ غيمارايش

الحرس الوطني الجمهوري
لـ ساو توركاتو

بلدية مدينة غيمارايش

253 540 660

253 423 890

الحرس الوطني الجمهوري
لـ كالداش داش تايباش
253 576 117
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الحرس الوطني الجمهوري
لـ لورديلو
252 941 115

مركز الضمان االجتماعي
لمدينة غيمارايش
300 502 502

253 515 444
253 421 255

مركز العمل بمدينة
غيمارايش
253 469 800

مستشفى السيدة اوليفيرا
غيمارايش
253 540 330

الرقم الوطني للطوارئ
112

الشرطة البلدية
253 421 222

غيمارايش

الخدمات المحلية

غيمارايش
تقع محافظة غيمارايش يف شمال البرتغال ،يبلغ عدد سكانها
 158.124.نسمة وعاصمتها هي مدينة غيمارايش
مدينة غيمارايش مدينة تاريخية يقطنها  54.079نسمة،
”.ويطلق عليها اسم “مهد البرتغال
يف العام  2001أدرجت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) مدينة غيمارايش ضمن قائمة التراث
.اإلنساني العالمي
تزخر المدينة بالمعالم القومية ويتميز الجزء التاريخي منها
بمباني بهندسة معمارية تعود إلى السكن
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السكن

يوفر لكم برنامج “غيمارايش المِضيافة” السكن يف وسط مدينة
غيمارايش من خالل المؤسسات االجتماعية الخمسة المشاركة
يف البرنامج:
أسقفية غيمارايش /فيزيال؛ مركز القديس يوسف للشباب؛ منزل
القديسة إستيفانيا؛ بيت الرحمة بمدينة غيمارايش ومؤسسة
القديس فرنسيس.
هذا ويتم منح السكن حسب الحالة العائلية للشخص ،إذ يتم
اسكان األفراد يف شقق مشتركة أو يف إقامات ،بينما يتم اسكان
األسر يف شقق أو منازل مخصصة ألسرة واحدة.

المتابعة اإلجتماعية

يوجد يف كل واحدة من المؤسسات المذكورة أخصائي اجتماعي
مهمته تقديم الدعم لكم يف كل ما يمكنكم احتياجه ،حيث يتم
تقديم هذا االخصائي شخصيا ًًيف يوم وصولكم.

خدمات الترجمة

ال يتوفر برنامج “غيمارايش المِضيافة” على خدمات ترجمة ،لكن
يمكن االستفادة من خدمات ترجمة المجلس البرتغالي لالجئين
طيلة أيام العمل من الساعة  9صباحا ًإلى الساعة  17مساءً ،من
خالل الرقم التالي.219 943 431 :
كما يمكنكم االستفادة من خدمات الترجمة الهاتفية المجانية
(تُدفع فقط تكلفة المكالمة) التي تقدمها المفوضية العليا
للهجرة طيلة أيام االسبوع من الساعة  9صباحا ًإلى الساعة 19
مساءً ،من خالل رقم خدمة المهاجر :الرقم ( 808 257 257يف
حال االتصال من رقم أرضي) والرقم 218 106 191يف
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تعليم اللغة البرتغالية

يوفر برنامج “غيمارايش المِضيافة” دروسا لتعليم البرتغالية من
خالل أساتذة متطوعين.
كما يمكنكم ،يف بداية السنة الدراسية ،يف شهر سبتمبر،
التسجيل يف برنامج اللغة البرتغالية لألجانب يف مركز “التأهيل”
التابع لمجوعة مدارس فرانسيشكو دي هولندا.
يعتبر تعلم اللغة البرتغالية مهما جدا للتمكن من االندماج
بشكل سهل يف المجتمع البرتغالي ،كما يعتبر عامال حاسما
للعثور على عمل أو إلكمال الدراسة.

الدعم القانوني
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يقدم برنامج “”غيمارايش المِضيافة” الدعم القانوني فيما يخص
االستقبال واالدماج من خالل المجلس البرتغالي لالجئين.

الخدمات الصحية
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الرعاية الصحية

المراكز الصحية هي عبارة عن وحدات صحية فرعية تابعة للنظام
الصحي الوطني ،حيث يتم استقبال وتقديم الرعاية الصحية
للساكنة.
يعمل يف هذه المراكز الصحية أطباء عامين وممرضين يقدمون
خدمات الرعاية الصحية االساسية الوقائية أو العالجية.
أوقات عمل المراكز الصحية هي من يوم االثنين الى يوم الجمعة
من الساعة  8صباحا ًالى الساعة  20ليالً.
سيتم تسجيلكم يف المركز الصحي التابع لمحل إقامتكم فور
وصولكم الى غيمارايش ،إذ سيتم منحكم رقما ًًيخولكم االستفادة
من النظام الصحي البرتغالي وسيتم تخصيص طبيب وممرض
لألسرة من اجل متابعتكم على المستوى الصحي.
لمراجعة الطبيب او الممرض من الواجب دائما ً تحديد موعد
مسبق ،لكن يف حالة الشعور بالمرض ،يمكن طلب استشارة طبيب
يف نفس اليوم.
يمكن تحديد موعد االستشارة الطبية بشكل شخصي أو عبر الهاتف
رقم 253 124 043كل أيام العمل من الساعة  8إلى الساعة
 10صباحاً ،مع وجوب اإلدالء برقم التسجيل يف النظام الصحي
البرتغالي.
يف حالة عدم التمكن من مراجعة المركز الصحي و /أو يف حالة
الحاجة الى رعاية صحية طارئة ،يجب عليك التوجه الى قسم
المستعجالت بالمستشفى.
ويجب عليك االدالء برقم التسجيل يف النظام الصحي البرتغالي
وبطاقة اثبات الشخصية الصادرة عن شرطة األجانب والحدود
(. )SEF
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يف حالة مرض مفاجئ أو حادث يجب االتصال فورا برقم الطوارئ
 112مع االدالء بالعنوان ورقم الهاتف.

تنظيم األسرة

يف المركز الصحي يمكن االستفادة من استشارات طبية خاصة
بتنظيم األسرة ،بحيث أن هذا النوع من االستشارات موجه لدعم
االفراد واالزواج لتحديد الوقت المناسب للحمل.

التعليم
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يف البرتغال التعليم يعتبر اجباريا ًً الى غاية السنة االخيرة من
التعليم الثانوي.
يُدرج اليافعون الذين تقل أعمارهم عن  18سنة بشكل اجباري يف
نظام التعليم البرتغالي ،وهذا يعني أنه اذا كان لديك اطفال يف هذه
السن سيتم ادماجهم بشكل فوري يف احدى المدارس المتواجدة
يف نطاق محل اقامتك.
إذا كان لديك طفل يتراوح عمره ما بين  4أشهر و 3سنوات يمكن
إلحاقه بروضة أطفال (اذا كانت هناك أماكن شاغرة).
سيقوم اإلخصائي االجتماعي التابع للمؤسسة المستضيفة بتقديم
المساعدة فيما يخص بتسجيل االبناء يف المؤسسات التعليمية.

األسواق
التجارية
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التجارة

تتوفر محافظة ومدينة غيمارايش على شبكة واسعة من المحالت
والمراكز التجارية الصغيرة والكبيرة.
وهناك سوق اسبوعي يف مدينة غيمارايش ينظم كل ايام الجمعة
بجانب السوق البلدي حيث يمكن شراء العديد من المنتجات
(مالبس ،أحذية ،سيراميك ،نباتات ،فواكه وخضر) بأسعار مناسبة.

العمل

يحق العمل لألشخاص الذين تفوق اعمارهم  16سنة والذين قد
أتموا الدراسة االجبارية.
لدخول سوق العمل ،يجب التسجيل بصفة عاطل عن العمل يف
مركز العمل بمدينة غيمارايش.
وللتسجيل يف مركز العمل يجب االدالء بالوثيقة الصادرة من
وبرقم التعريف الضريبيSEF.شرطة االجانب والحدود
كما يجب عليك اعداد سيرة ذاتية خاصة بك والبحث عن فرص
العمل الموجودة يف مركز العمل أو عن طريق مواقع التوظيف.
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وسائل النقل
وسائل النقل الحضري

تتوفر غيمارايش على شبكة نقل تغطي المدينة والمناطق
المجاروة.

الحافالت

الحافالت هي احدى وسائل النقل الحضري االساسية.
للحصول على معلومات تخص وجهات الحافالت والمواقيت
واالسعار ،يجب التوجه الى محطة الحافالت أو تصفح الموقعين
التاليين:
 http://tug.com.pt/horarios/و http://tug.com.pt/titulos-de-tansporte/
19

سيارة األجرة

يمكن ايضا استعمال سيارات االجرة.
ألخذ سيارة اجرة يكفي رفع اليد لطلب الخدمة ،كما يمكن طلب
هذه الخدمة عن طريق الهاتف يف بعض مواقف سيارات االجرة.
سيارات االجرة يف البرتغال لونها اما أصفر شاحب أو أخضر
ممزوج باألسود.
تسعيرة سيارة االجرة يحددها العداد المتواجد داخل السيارة أو
يمكن طلبها من السائق.
طلب سيارة االجرة عبر الهاتف يستوجب دفع رسوم اضافية.
نقل االمتعة يف حقيبة سيارة االجرة يستوجب دفع مبلغ اضايف
بغض النظر عن حجم أو وزن االمتعة.

وسائل النقل خار ج النطاق الحضري
الحافالت

إذا رغبت يف السفر الى مدينة أو منطقة اخرى يف البرتغال ،يجب
التوجه الى محطة الحافالت حيث يمكنك الحصول على كل
المعلومات التي تخص وجهات السفر ،المواقيت واألسعار.

قطارات البرتغال

يمكنك ايضا ًاستعمال قطارات البرتغال للسفر الى مدن أو مناطق
اخرى.
يف غيمارايش هناك محطة للقطارات حيث يمكنك االطالع على
الجدول الزمني للقطارات وشراء التذاكر.
يمكن شراء التذاكر يف الشباك أو من خالل اآلالت االوتوماتيكية
أو عبر االنترنت .يف حالة عدم توفر الخدمات المذكورة يمكن
شراء التذكرة يف القطار .يف حال شراء التذاكر من القطار مع توفر
الخدمات المذكورة فسيكون عليك دفع غرامة مالية.
عند االطالع على الجدول الزمني يجب االخذ بعين االعتبار أن هناك
تغييرات يف ايام السبت واألحد وايام العطل الرسمية ،كذلك قد
تكون هناك تغييرات يف الجدول الزمني يف فصلي الصيف والشتاء.
عند شراء تذاكر القطار بشكل مسبق قد تحصل على تخفيضات
يف االسعار.
www.cp.ptلمزيد من المعلومات يمكن تصفح الموقع التالي:

20

الديانة

اغلب سكان البرتغال وسكان غيمارايش مسيحيون كاثوليك ،لكنه
من دواعي سرورنا التعلم والتعايش مع الديانات االخرى.
يف غيمارايش ال توجد أماكن للصالة خاصة بالبوذيين والهندوس
واليهود والمسلمين.
بالنسبة للمسلمين فإن أقرب المساجد توجد يف مدينتي براغا
وبورتو.
براغا
مسجد براغا ـ يوجد وسط مركز تجاري يف وسط المدينة.
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بورتو
مسجد حضرة بالل ـ بورتو
مقر المركز الثقايف االسالمي لمدينة بورتو

Rua do Heroísmo, 223, 4300-259 Porto

مسجد حضرة حمزة ـ بورتو
(محطة قطار ساو بينتو) Tv. do Loureiro 19 BATALHA - 4000 Porto

النقود

عملة البرتغال هي اليورو  €كما هو الحال بالنسبة لمعظم دول
االتحاد االوروبي.
يف البرتغال ،باالضافة الى الدفع النقدي فإن معظم المحالت
التجارية تقبل الدفع عن طريق البطاقة البنكية.
للحصول على بطاقة بنكية يجب فتح حساب بنكي.

بحسلا ةلآ
يتاذلا

22

23

المصارف وآالت السحب الذاتي

لفتح حساب يف البنك ،يجب االدالء ببطاقة االقامة المؤقتة الخاصة
بك ورقم التعريف الضريبي وشهادة اإلقامة.
عند فتح الحساب سيتم تزويدك ببطاقة بنكية تسمح لك بإجراء
مدفوعات ،سحب النقود أو االطالع على كشفك البنكي.
كل بطاقة بنكية لها رقم سري وشخصي ال ينبغي مشاركته مع
أحد.
توجد آالت للسحب الذاتي يف مختلف أنحاء مدينة غيمارايش
ويشار إليها بالعالمات المبينة يف الصور التالية:
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كيفية سحب النقود
الخطوة األولى :أدخل البطاقة يف آلة السحب

الخطوة الثانية :أدخل الرقم السري
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الخطو الثالثة :اضغط على الزر “ 1سحب” ثم اضغط على المبلغ
المراد سحبه.

الخطوة الرابعة :اسحب المبلغ وااليصال.

عند استعمال ألة السحب الذاتي ،ال تترك أحدا يطلع على المبلغ
الذي انت بصدد سحبه .احتفظ بالنقود والبطاقة وااليصال بأسرع
وقت ممكن.
كيفية االطالع على كشف البنك
يجب القيام بالخطوات  2 ،1و3
ثم اضغط على “اإلطالع” – الزر 4
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بعد هذا سيخرج ايصال من آلة السحب الذاتي وسيكون بهذا
الشكل
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كيفية شحن رصيد الموبايل
يجب القيام بالخطوتين  1و2
اضغط على زر “الدفع وخدمات أخرى” ثم على زر “الموبايل”

وأخيرا ،اختر الشبكة ثم أدخل رقم الموبايل والرصيد الذي
ترغب يف شحنه.

القواعد الواجب احترامها لالندماج
بشكل أفضل يف غيمارايش ويف
البرتغال
التعاون مع المؤسسة المستضيفة من خالل االلتزام بقوانينها؛
االجتهاد من أجل تعلم اللغة البرتغالية ألن تعلم اللغة سيسهل
حياتك اليومية؛
احترام جميع القوانين واللوائح والتدابير الموجهة للحفاظ على
النظام العام؛
بعد االدماج يف سوق العمل ،يجب احترام بنود العقد واخطار
الجهة المشغلة بشكل مسبق إذ اضطررت للتغيب عن العمل
على ان تقوم بتبرير هذا التغيب.
فهم االختالفات الثقافية؛
كلنا وأينما حللنا ننقل معنا تجاربنا وجذورنا الثقافية ،لكننا نكون
واعين أنه هناك اختالفات بين الشعوب ،ومع هذا ،وعن طريق
الحوار يمكننا التعايش جنبا الى جنب مع احترام هذه االختالفات.
عدم التدخين يف األماكن المغلقة – يف البرتغال فقط يسمح
بالتدخين يف األماكن المفتوحة أو يف األماكن المخصصة للتدخين؛
الزواج القسري وجرائم الشرف أو تشويه األعضاء التناسلية
األنثوية (ختان اإلناث) ممارسات ممنوعة يف جميع الظروف
ويعاقب عليها القانون بشدة؛
يف البرتغال ،الرجال والنساء سواسية أمام القانون.
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الوثائق الالزمة لالندماج يف البرتغال
وثيقة االقامة المؤقتة الصادرة عن شرطة األجانب والحدود
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رقم التعريف الضريبي  /أو الرقم الضريبي

يتم طلب هذا الرقم من االدارة الضريبية.
طلب هذا الرقم مجاني ويُمنح يف حينه.
الرقم الضريبي ضروري لفتح حساب بنكي ،للعمل ،للتسجيل يف المدرسة
لدفع أو شراء البضائع أو الخدمات.

رقم التسجيل يف النظام الصحي البرتغالي

يتم طلب هذا الرقم يف المركز الصحي.
الطلب مجاني.
يخول هذا الرقم لحامله االستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها
المراكز الصحية والمستشفيات.

رقم الضمان اإلجتماعي

يتم طلب هذا الرقم يف إدارة الضمان االجتماعي من خالل ملء استمارة
خاصة..
الطلب مجاني.
يصلح رقم الضمان االجتماعي لطلب المساعدات االجتماعية الخاصة
باألسرة.

شهادة اإلقامة

يتم طلب هذه الشهادة من الدائرة الحكومية التابعة لمحل اإلقامة.

