
مكتب رعاية
المهاجرين، النازحين

والالجئين (ساير)



Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC).
Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE).
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Creu Roja de Barcelona.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

الساير هو خدمة محلية (مقدمة من البلدية) لتقديم معلومات وارشادات حول الهجرة،
الحماية الدولية، العودة الطوعية للبلد األصلي ألي شخص يعيش في برشلونة.

 
بلدية برشلونة ُتدير هذه الخدمة العامة والمجانية بالتشارك مع العديد من المؤسسات

األخرى:
 

نبذة عن؟

للحصول على خدمة الرعاية من مكتب الساير، عليَك طلب موعد من موقع الويب
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier :التالي

سيتم االتصال بَك هاتفيا لتوفير الرعاية، بدءا من التاريخ المحدد. ال يمكنَك الحضور
شخصيا إلى المكتب.

 
إذا كان لديك حالة طارئة اجتماعية كانت أم قانونية، أو أي وضع طارئ آخر، وال
يمكنَك انتظار الموعد، تستطيع أن تتوجه إلى مكتب الساير في العنوان التالي:
c/Tarragona, 141 من يوم االثنين حّتى يوم الخميس، من الساعة التاسعة

صباحا حّتى الساعة الواحدة ظهرا، ليتم تقييم حالتك
راجع كيفية الوصول إلى مكتب الساير؟

 
يمكن لألشخاص الذين تقل سنوات تواجدهم في اسبانيا عن السنتين، الحصول على

مترجم خالل المقابلة، إذا كان ذلك ضروريا، وذلك فقط خالل المقابالت األولى.

كيف تحصل على الخدمة؟

https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier


خدمة الترحيب األولى

خدمة الرعاية االجتماعية

معلومات حول خدمات مكتب الساير وجدولة المواعيد المتخصصة
موضحة أدناه.

معلومات أساسية عن الهجرة والحماية الدولية.
معلومات وإحاالت إلى الخدمات األخرى في المدينة، كذلك إلى الجمعيات

والكيانات والشبكات المشاركة في المنطقة.

يديرها الصليب األحمر.
الرعاية االجتماعية للوافدين الجدد المقيمين في مدينة برشلونة.

إدارة الدخول إلى برنامج الدولة الستقبال الالجئين المقيمين في مقاطعة
برشلونة.

إذا كان الشخص يعيش في برشلونة ألكثر من عامين، فيجب عليه طلب الرعاية من
الخدمات االجتماعية عن طريق االتصال برقم الهاتف التالي:

900 922 357 

خدمة المستشار القانوني بشأن الحماية الدولية

المشورة المتعلقة بالحماية الدولية. 
التحضير للمقابلة حول الوضع الشخصي الذي يحفز على

طلب الحماية الدولية.
المشورة واإلجراءات في حالة رفض اللجوء. 



خدمات استشارية حول قوانين مكتب الهجرة

خدمة العودة الطوعية

معلومات وإرشادات حول العودة إلى بلد المنشأ والبرامج
والمساعدات الرسمية. 

الدعم اإلجرائي وإدارة التقارير.

معلومات عن الوضع القانوني وحقوق األجنبي (انتظام، مخالفة، أوامر
طرد). 

المشورة ومعالجة الوثائق المتعلقة بالهجرة: 
أو تصاريح اإلقامة والعمل.

أو اإلقامات المؤقتة وإقامات الدراسة.
أو لم شمل األسرة.

أو تجديد وتعديل بطاقة اإلقامة.
أو اإلقامة األوروبية.

تقديم المشورة ومعالجة طلبات إعادة النظر والطعون اإلدارية الخالفية.  
تقديم المشورة والمعالجة للحصول على الجنسية اإلسبانية. 

شطب السجالت الجنائية والشرطية.  
إرشادات عامة حول القضايا التي لها تأثير على عنصر الهجرة:

تدار من قبل (سيته وإيكاب).

العمل (حقوق العمل المشروطة بوضع الهجرة). 
األسرة (الطالق، األبوة، الوصاية على األبناء، الزواج، التعنيف األسري). 

اإليجارات (الممارسات التعسفية، اإلخالء، مدة العقد، إعادة اإليجار).



خدمة المعلومات وتسجيل الدورات الكتاالنية

معلومات حول تعلم اللغة الكتالونية.
عروض دورات اللغة الكتالنية (المستوى المبتدئ، والمستويات المتوسطة). 

.CPNL تدار من قبل

للحصول على معلومات حول كورسات اللغة الكتالنية، عليك الحصول على موعد
مسبق عن طريق االتصال على الرقم التالي:933428080

من يوم االثنين حّتى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية
والنص ظهرا، ومن الساعة الرابعة حتى السادسة مساءا، ويوم الجمعة من الساعة

التاسعة صباحا حّتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

خدمة التوجيه النفسي

معلومات عن التدريب والعمل اإلدراج.  
مشورة تدريبية.

التوجيه للتوظيف. 
المصادقة على الدراسات (الجامعية وغير الجامعية).   

االعتراف بالمهارات المهنية.

تديرها منظمة أميغ.

خدمة استشارية حول تعديل الشهادات والتدريب
والبحث عن الوظائف

المعلومات والرعاية النفسية واالجتماعية.
الدعم النفسي الفردي والعائلي.

اإلحالة إلى مركز أخرى متخصصة في المدينة.



كيف الوصول؟

شارع تاراغونا، 141،
 08014، برشلونة.

 

مترو: 
Tarragona, L3

Sants-Estació, L5
Pl. Espanya, L1

للوصول عبر القطار:
Sants Estació

للوصول عبر قطار الحكومة
الكتالنية:

Plaça Espanya
للوصول عبر الباص:

 ...D40, H10, V7 ,109

SAIER
مكتب رعاية المهاجرين، النازحين والالجئين (ساير)

 
للحصول على موعد من مكتب الرعاية:

https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
لالستشارة الموجزة والتنسيق المهني 

 T. 931 532 800 / 932 562 700 / 932 563 800
E-mail: saierinfo@bcn.cat

كيف تتصل بنا؟

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

بسبب الكوفيد-19 نقدم مواعيد شخصية فقط لألشخاص الذين لديهم حاالت طارئة
اجتماعية كانت أو قانونية.



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier

