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نقدم لك بعض املعلومات الهامة التي تقوم برشح القوانني املنصوصة,و 

االمور الحياتية و العملية قبل وبعد الهجرة اىل جمهورية سلوفينيا. يف 

هذا الكتييب بعض االمثال العملية و رشووح لبعض االوضاع التي قد 

تواجهك,طبعا و بعض الحلوول لهذه املشاكل. عىل سبيل املثال , التقدم 

بطلب االقامة ا و العمل و املستلزمات املهمة املتطلبة من الجهات املعنية 

لالقامة.

ما ح الواقعة  الفرتة  يف  بها نحن مجموعة )ريزوم(  قمنا  التي  الدراسات  سب 
التايل:تفتقر  ٢٠١٢,اكتشفنا  عام  و حتى رجب من   ٢٠١١ عام  اول  ربيع  بني 
مدينة ماريبور و بالرغم من انها ثاين اكرب مدينة يف جمهورية سلوفينيا اىل بعض 

لخص عن اال وضاع م
املعيشية يف مدينة 

ماريبور 
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النظر لالحوال ١ 6
املعيشية يف 

ماريبور و 
سلوفينيا

املعلومات املهمة و الواضحة للمهاجريني و ا ملقيمني يف هذه املدينة.لذلك قمنا 
باعداد هذا الكتييب ليكون كدليل و خريطة طريق يك تساعدك اليجاد الحلوول 
ريزوم  ملجموعة  املكاتب  بعض  هناك  يوجد  يضا  ا  نساعدك  ليك  ,و  التفاسيري  و 
االوروبية  عزيزيت  و  عزيزي  واخريا  اوال  املساعدة.)ريزومانية(  و  للمشوورة 
نرحب بكام يف جمهورية سلوفينيا,و ال تنىس كام لك يف جمهورية سلوفينيا حقوق 

، لجمهورية سلوفينيا عليك ايظا حقووق ومستلزمات.

تعرف عىل حقوقك و التزم بواجبتك.
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سلبيا  انعكست  االزمات  هذه  ملواجهة  فعل  بردة  ء  السوا  حد  عىل  والحكومية 
العامل،او  من  كبري  عدد  بفصل  قاموا  واملقيمني.حيث  ،املواطنني،  املجتمع  عىل 
التوفري عىل حساب العامل و حقوقهم، مام دفع الكثري من العاطلني عن العمل و 
اللذين يحصلون عىل املسعادات الشهرية من الحكومة ،بالعمل يف السوق السوداء 
)بدون دفع رضائب( والذى يؤدي بحد ذاته اىل ارضا ر مؤثرة سلبيا عىل االوضاع 
االقتصادية.كام اثرت هذه االزامات عىل طبقة الشباب الحاملني بالرواتب الشهرية 
ان  هنا،حيث  عليها  الحصول  الصعب  من  واللتي  وطموحاتم  الحالمهم  املناسبة 
معدل الرواتب يصل اىل الف يورو هذا ال يعني بان كل مواطن يحصل عىل هذا 
الراتب الشهري بينام هناك الكثري ممن يحصلون عىل ٥٠٠ يورو فقط او اقل،لذلك 
ازدادت الهجرة للشباب السلوفيني اىل جارته النمسا لقربها و الرتفاع الدخل و 
الرواتب الشهرية فيها عام هو يف سلوفينيا للعمل طبعاً ال لالقامة. يف ما يتقدم ويف 

وثائق ه بدون  اىل جمهورية سلوفيينا  القادميني  او  للمهاجرين  مقدم  الكتييب  ذا 
شخصية،او ترصيح لالقامة املؤقتة او الدامئة، و كذالك للمهتمني بهذه االمور و هذا 
السؤال. كيف تعيش و تندمج يف املجتع اللسلوفيني؟ مع انه من الصعب العيش يف 
مجتمع غريب مختلف العادات و ا لتقاليد؟ يف ما يتقدم نرشح و نسهل لك بعض االمور 

العملية و اليومية،كام نقدم لك ملخصة عن االوضاع العامة يف سلوفينيا. عام ٢٠٠٨ 
ابتدئت سلوفينيا تعاين )طبعا مثل اوروبا و العامل( من مشاكل اقتصادية،واللتي 
قامت بحد ذاتها بالتأثري عىل األحوال االجتامعية.من اثار هذه االزمات اصبحت 
الدخل  نسبة  انخفظت  حيث  العاملة  الطبقة  وهي  املجتمع،اال  من  طبقة  تعاين 
اعاملهم،  الجمهورية  مواطنني  من   %  ١٢,٥ يعادل  ما  للفرد،وفقد  الشهري 
الخاصة  القطاعات  من  ومؤسسات  رشكات  قامت  البطالة،و  نسبة  وارتفعت 



١_النظر لالحوال املعيشية يف ماريبور و سلوفينيا
10

نحن مجموعة )ريزوم( نعرف متاماً انه ليس من السهل عليك ان تبتدأ من الصفر 
،لذلك سنخووض معك هذا املشوار خطوة بخطوة لنساعدك يك تجد طريقك يف 

هذه الحياة الجديدة. 
للنصائح و املشوورة اتصل بنا عىل www.brazde.org مركز ابحاث الحكم الذايت و 
الزيارة  قبل  .الرجاء   )Center za alternativno in avtonomno produkcijo, CAAP( البدائ 

االتصال بنا عىل الربيد االكرتوين مركز النصائح و االستعالمات )ريزوم(.

Svetovalnica za migrante rizomalnica

rhizome.association@gmail.com : العنوان اال كرتوين
هاتف : ٠٧٠٣٤٤٣٨٤ من يوم االثنني و حتى الجمعة ما بني الساعة ١٠ صباحاً حتى ٢ 

عرصاالعنوان 
 CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor : فالفازوريفا ٤٢, ماريبور

الجزء الرابع تحديداً سنقدم لك رشحاً مفصالً عن العمل الوظائف،وكيفية البحث 
عنهام،. لنساعدك رمبا تقرر كيف تختار العمل املناسب

سلوفينيا كدولة محافظة عىل الحقوق االجتامعية تقوم مبساعدات تسمى بالضامن 
الشهري و هو راتب شهري مبقدار٢٦٠ يورو شهرياً للفرد ،مشرتطاً بأن تكون مواطن 
او حاصل عىل ترصيح االقامة الدائم و مسجل يف سجالت وزارة العمل كعاطٍل عن 
العمل او بألحرا كباحٍث عن العمل. كذلك تقوم هناالحضانات و املدارس االبتدائية 
يف  الشهرية.  املساعادات  تقبض هذه  واللتي  الفقرية  االرس  لالطفال من  املجانية 
مدينة ماريبور قد تكون االمور املعيشية ارخص منها يف العاصمة ليوبليانا،كمثال 
صناعية  مدينة  القديم  يف  كانت  ماريبور  ان  بسبب  وذلك  العقارات...الخ.  اجار 
هاجر اليها الكثري من مواطنني جنوب اتحاد يوغوسالفيا السابق للعمل هنا،لذلك 

قد يصادفك الكثري من اختالط اجتامعي يف املدينة و حولها.

www.brazde.org


٢_١ املجيء اىل سلوفينيا بدون الوثائق 
والتصاريح املتطلبة

ند وصولك اىل نقطة الحدود بدون وثائق شخصية و اشارات لدخول سلوفينيا،تُعترب ع
مخالف لقانون الهجرة و السفر،و يف حني طلبك للرشطة عىل الحدود باللجوؤ 
الحدود  )رشطة  املسوؤلة  الجهات  انساين،سيايس...الخ(،تقوم  )للجوؤ  الدويل 
 السلوفينية(باعادتك اىل الدولة الحدودية املجاورة )النمسا ،ايطاليا،كرواتيا،هانغاريا(

واللتي قدمَت منها اىل سلوفينيا و ذالك يف مدة ٤٨ ساعة.

الدخول اىل ٢ 
جمهورية 

سلوفينيا و 
االقامة فيها
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رشح لألجرأت و الحقوق بطلب اللجوؤ

طلب الحامية الدولية او اللجوؤ،يقدم اىل اي سلطة يف الدوله مثال الرشطة،وزارة 
الداخلية

اللجوؤ. او  الهجرة  الدولية يحصل يف مركز  او طلب للحامية  بالعادة اول مقابلة 
كطالب للجوؤ يقوم احد االشخاص )محامي او قانوين( مبساعدتك بالنصح و املشورة 

للحصول عىل طلبك.هذا الشخص توفره لك السلطات املعنية يف الدولة نصيحة

اذا كنت مطروداً،او منفياً من بلدك وقدمت اىل بلد اخرلطلب الحامية او 
اللجوؤ، فعليك ان تقوم بذلك مبارشة عند لقائك مع رشطة الحدود.ذلك 
الن كل شخص عند دخول الدولة بدون تأشرية يقام بتسفريه اىل بالده 

الحامية الدولية لالجئيني )ازييل(

تعني اعطاء الحق لالشخاص املهددين يف بالدهم بالشتات و الفناء واصبحوا تحت 
ضغوط لرتك بالدهم اىل اخرى بحثاً عن اال مان و االستقرار،بأن يحصلوا عىل اقامٍة 

يف هذه الدولة.

للحامية الدولية االزيل يتوجب ما ييل:

    ان تكون مهدداً يف بلدك بسبب االعتقادات الشخصية ، الدينية ، السياسية ، 
     او الطائفية... الخ

    او التهديد بالتعذيب يف حال اعادتك اىل دولتك ، او الحبس.
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رابعاً.بعد املقابلة يتم ترحيلك اىل العاصمة ليوبليانا ،و إحاللك يف مركز الالجئيني 
حتى يتم حصوولك عىل ترصيح االقامة.

مالحظة

يف حال اكتشاف انك طالب للحاميةالدولية يف بلد اورويب اخر،وذلك عن 
طريق اخذ بصامت اصابعك.تقوم السلطات املعنية باعادتك مبارشة اىل 
تلك الدولة،ما عدا دولة اليونان لسوؤ االحوال االنسانية للمتقدمني فيها 

بطلب الهجرة و اللجوؤ.

خامسا.كطالب للحامية الدولية يحق لك مبارشًة االقامة يف جمهورية سلوفينيا،حتى 
النظر و التقرير النهايئ للسلطات املعنية بطلبك.

يف مدة ال تتجاوز ال ٤٨ ساعة، إال اذا كان التسفري مستحيل او يحتاج اىل 
فرتة معينة،لذلك يقام بأحالل املهاجر يف مركز الهجرة واملغرتبيني لحني 

حلول الفرصة لالعادة او التسفري اىل الوطن االم.

أوالً.يف مركز الرشطة أو الحدود يجب عليك ان تعرف عن نفسك و ملاذا قِدمت 
اىل سلوفينيا،وما هي حاجتك للجوؤ او ملاذا تحتاج اىل الحامية الدولية.

ثانياً.لك حٌق قانوين ملرتجم بلغتك االم .املرتجم تعتني به السلطات املعنية لتوفريه 
لك مجاناً.

ثالثاً.يقوم بعض املحققني بالتأكد من املعلومات اللتى تقدمها لهم،كمثال من اين 
قِدمت،و ملاذا قِدمت.
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املدة القانونية للرد عىل طلب الهجرة

قد  العادة  حسب  شهور،لكن  ستة  هي  الهجرة  طلب  عىل  للرد  القانونية  املدة 

تدووم ملدة سنة او اكرث.

نصحية

ميل  االقامة،  ترصيح  و  الهجرة  طلب  عىل  املوافقة  مدة  طول  بسبب 

بعض الطالبني و يفقدوون االمل بالحصول عليه.لذلك ننصح بألندماج و 

املشاركة يف املناهج التعليمية املجانية املقدمة من جهة املركز و من جهات 

و منظامت اخرى ،حيث تسهل عليك االنتظار و تساعدك للتعلم و التثقف.

الطعام،البسة  من  وجبات  لك٣  يوفُر  الالجيني  مركز  يف  اقامتك  وقت  سادساً.يف 
و متكينك من  النظافة،العناية الطبية االساسية،  و احذية،توفري الحاممات ومتكني 

التثقف و التعليم.
سابعا.حدثنا بعض املقيميني يف املركز بأنهم تحت رقابة من املوظفني هناك،مام 

يحُد حريتهم بالخروج و الدوخول و حرص الحريات للمقيميني يف املركز.

الجمهورية.يف  االقامة والسفر يف حدود  للجوؤ يحق لك حرية  كطالب 
مركز املهاجرين يتم إصدار هوية شخصية لك يك تساعدك وتسهل عليك 

الحركة.هذه الهوية صالحة ملدة ٣ شهور.
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عدم  من  ملساعدتهم  و  االجئني  القامة  معد  سكٌن  هو  االجئني  سكن 
مام  للنظر يف طلباتهم،  املحتاجة  الفرتة  يف  بالبحث عن سكن،  املعانات 
يقع  السكن  التعليم...هذا  و  الوثائق،الدراسة  باعداد  الفرصة  يعطيهم 
يف ماريبور عىل العنوان التايل) ماكادونسكا أُليتسا تري إن تريدست(و 

makedonska ulica 33, 2000 maribor ًيتسع اىل ٤٥ شخصا

ب -   بعد السنة يجب عليك ان تجد شقة خاصة لاليجار و يجب عليك توقيع 
بدعمك  الداخلية  وزارة  تقوم  حيث  الزامي(  )السكن  االيجار  عقد 

شهريا و ملدة عامني مببلغ و قدره ٢٦٠ يورو للشخص الواحد.

الحصول عىل اللجوؤ

معلومة:هل تعلم بانه يف حال حصولك و املوافقة عىل طلبك للهجرة ، انه يتم 
اعطائك ترصيح لالقامة الدامئة يف الجمهورية مام ميكنك أيظاً من السفر بحرية 
يف سلوفينيا و كذلك يف دول االتحاد االرويب . بعد اقاماتك ملدة خمس سنوات 

ميكنك حينها التقدم بطلب الجنسية.

و هنا نقدم لك بعض الحقوق االخرى للجائيني

أ -     تأمني السكن املجاين لالجئني ملدة سنة.
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الحامية املدعمة

و هي الحامية املؤقتة املقدمة لالجئني الذين غادروا بالدهم بسبب حروب 
او مشاكل مؤقتة ،تزول بعد فرتة محدودة. لذلك تعطى لهم تصاريح إقامة 
مؤقتة و ممكنة التأجيل الكرث من مرة وحسب الحاجة حتى نهاية االسباب 
االشخاص حقوق مشابه  لهؤالء  املهاجرين لرتك بالِدهم.  التي دفعت هؤالء 
حقوق االجئني الدامئني ولهم الحق ايضا بالحصول عىل جواز سفر مؤقت مدة 

صالحيته تدوم مبدة االقامة او باالحرى الحامية.
مالحظة

يف فرتة النظر لطلبك تستطيع الحصول عىل مساعدات و ارشادات قانوونيه 

له راتب شهري  الدولية يحق  الحامية  الحاصل عىل  املنفرد و  الشخص 
٢٦٠ يورو و هو املعدل االدىن للدخل الفردي للعام ٢٠١٢.

د -   االجئ الحاصل عىل ترصيح االقامة له الحق ايضاً با لحصول عىل جواز 
السفر اىل  تتمكن من  به  للجائني صالح ملدة سنة واحدة  مؤقت  سفٍر 
جميع دول العامل ما عدا دولتك ، النك اذا سافرت اىل دولتك تفقد جميع 
حقوقك. هذا الجواز تصدره وزارة الداخلية عىل طلبك الشخيص و مدة 
صالحيته ١٠سنوات, حيث يستلزم عليك تقديم صوراتان شخصيتان مع 
الطلب. تكلفة الجواز لك معفية من الرضائب ٢٧,٥٠ حيث تكلف مع 

الرضيبة قيمتها ٣٨,٤٨ يورو. اذا كنت بدون اي دخل فهي مجانا.ً
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رشوط الحصول عىل االقامة املؤقته:

    جواز سفر صالح. 
    تأمني صحي حتى لو كان ابتدايئ.

    مبلغ نقدي للمعيشة يف مدة االقامة،حيث ال يقل عن دخل للفرد شهريا.ً
    وجود سبب لطلب االقامة.)يتبع يف االسفل( .

االسباب السامحة العطاء االقامة:

    العمل او التوظيف.مثل اعامل البحوث او الدراسات.
    الدراسة والتعليم رسمياً او خاصاً ،بجميع انواعه.

االستعالمات  مركز  .يف  س  ي  ب  الحكومية  غري  املنظامت  لك  يقدمها 

الواقع يف بيت االجئني )االزيل( يف ليوبليانا.

Pic, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij 

٢_٢  رخصة االقامة يف جمهورية سلوفنيا

االقامة املؤقتة

اذا اردت الحصول عىل االقامة املؤقتة ،يجب عليك ان تتقدم بطلب لها يف اقرب 

سفارة او قنصلية لجمهورية سلوفينيا.
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الحصول عىل االقامة الدامئة

املؤقتة  االقامة  عىل  اعتامداً  الدامئة  االقامة  للحصول عىل  بطلب  التقدم  تستطع 
التى بحوزتك بعد مرور ٥ سنوات، و استوفاء الرشوط القانونية املتطلبة يف قانون 

املغرتبني و الهجرة للحصول عليها.

الدائم  االقامة  فانك تحصل عىل ترصيح  اللجوؤ،  يف حالة حصولك عىل 

مبارشة ، و عىل الحقوق الكاملة للمقيم الدائم.

الدولية  الحامية  التالية  لالسباب  اعطيت  قد  االقامة  هذه  تكون  ان  حالة  يف  إال 
املؤقتة الدراسة و التعليم االعامل املوسمية او املؤقتة و املحددة بوقت معني و 

    اسباب اساسية مثل ُملك ارايض او عقارات يف سلوفينيا،ورثة لك ايظاً هنا   
     او قبضك للتقاعد الشهري. 

     اذا كان لك اقرباء سلوفينني حتى الجيل الرابع من االجداد من شجرة عائلتك.
    ضم الشمل )توحيد العائلة(.

    و بعض االسباب االخرى التي يحددها القانون للهجرة. 

تأجيل االقامة املؤقتة

ميكنك تأجيل االقامة املؤقتة تحت نفس الرشوط املذكورة سابقاً ،بتقديم طلب 
للوحدات االدارية للهجرة و املغرتبني يف مكاتب املحافظة املقيم بها قبل إنتهاء 

صالحيته ، يف هذه الفرتة وحتى تأجيل االقامة تستطع البقاء يف الجمهورية .
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    وثيقة شخصية سارية املفعول ،بالصورة الشخصية. 
    وثيقة تثبت اقامتك يف ذاك املكان مثال ،عقد إيجار.

مهم ان تقوم مبارشة عند حصولك عىل ترصيح االقامة و يف مدة ٣ ايام بتسجيل 
عنوانك يف اقرب دائرة للهجرة،حيث تحصل عىل وثيقة بعنوانك سارية ملدة سنة 
من تاريخ االصدار،يتوجب عليك ان تحملها دامئاً كالهوية وان تأجلها عىل االقل ٨ 

ايام قبل انتهاء صالحيتها.
االقامة او  تاريخ اصدار  ايام من   ٨ التسجيل يف مدة  الدامئة يجب عليك  لالقامة 

تغيري عنوانك.

عىل اساس االقامة املؤقتة املمنوحة للمهاجر او االزيل . )االجئ(

مهم: تعنى االقامة الغري منقطعة ملدة ٥ سنوات يف سلوفينيا،و التي هي 
رشط اسايس لطلب الجنسية لالجئني،ذلك انك مقيم يف الدولة و مل يزيد 
شهور   ١٠ اكرث من  شهور سوية،او   ٦ اكرث من  عنها  غيابك  او  انقطاعك 

متقطعة يف مدة الخمس سنوات .

تسجيل عنوان االقامة الدامئة و املؤقتة

عند تسجيل عنوان االقامة تحتاج اىل الوثائق التالية:
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    ان ال تكون مديناً للدولة بدفع الرضائب.
    حلف اليمني بأحرتام و االلتزام بأحكام القانون و الدستور السلوفيني .

 نقدم لكم ايظاً بعض االسباب املمكنة للحصول عىل الجنسية السلوفينية للمتزوجني 
من مواطن و كذلك للجائيني٠ السلوفينية:

رشوط الحصول عىل الجنسية السلوفينية بسبب الزواج 
من مواطن سلوفيني

    اذا دام الزواج من مواطن سلوفيني ٣ اعوام
    االقامة ملدة سنة ١ غري منقطعة.

٢_٣  الحصول عىل الجنسية السلوفينية

كمغرتب يتوجب و يشرتط عليك ما ييل للحصول عىل الجنسية السلوفينية:

    بلوغ سن ١٨ سنة.
      التخلص من جنسيتك الحالية،او اثبات ذلك عند حصولك عىل الجنسية السلوفينية.

    اقامتك يف سلوفينيا ١٠ سنوات، منها ٥ سنوات غري منقطعة.
    اثبات بأن لديك دخل شهري لك و لعائلتك يأمن لكم املعيشة. 

    التمكن من اللغة السلوفينية و تقديم شهادة بذلك. 
    شهادة بعدم املحكومية او حسن سرية و سلوك.

    ان ال يسبب إعطائك للجنسية اية مشاكل او مخاطر للدولة السلوفينية .
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الحصول عىل الجنسية لالجئني

رشوط الحصول عىل الجنسية لالجئني هي:

    ان ال تقل مدة اقامتك يف سلوفينيا عن ٥ سنوات.

اال  تصاريح   : وثائق عدة كدليل مثل  استخدام  االقامة تستطع  الثبات 

قامة والسكن املصدرة يف هذه السنوا ت الخمس.لذلك يجب عليك دامئا 

حفظ هذه االوراق علها تكون مفيدة يوما ما.

    اجتيازك المتحان اللغة االسايس ، هذا االمتحان لك مجاين برشط حضورك  

    تحمل لترصيح االقامة الدائم او املؤقت.
    العمل او الوظيفة ملدة عامني عىل التوايل.

    اذا كنت عاطاًل عن العمل يجب عىل رشيكك )زوج،زوجة(بأن يكفلك   
     مادياً او معيشياً 

ازدواج الجنسية قد يسمح إستثنائاً،وذلك عن طريق طلب استثنايئ للحكومة 
ترشح به االسباب ملاذا تطلب ازدواج الجنسية؟ التقرير يف الطلب للحكومة 

منفردة ال يجوز رده او الطعن به قانونيا.ً
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الجنسية لالطفال لوالدين غري حاصالن عىل الجنسية 

نعم الطفل املولود الحد االبوين الحامل للجنسية ، يحصل مبارشة عىل الجنسية . 
يف حال عدم حصولهام عىل الجنسية يجب عليه االنتظار حتى سن البلوغ ال ١٨، 

مع تقديم الوثائق الدالة عىل اقامته يف سلوفينيا منذ والدته.

االطفال الغري بالغني ايضا يحصلوون عىل الجنسية يف الحاالت التالية:

    يف حال حصولك انت و زوجتك عليها.
    يف حال حصول احد الوالدين عليها برشط ان تُطلب للطفل ايضاً ،املقيم رسميا  

     ما ال يقل عن سنة يف الجمهورية.
    اذا ولد الطفل يف الجمهورية او كان عمره ال يقل عن عام واحد.

       للتامرين املتكاملة بنسبة ال تقل عن ٨٠ باملئة للدروس و الكورسات املجانية .
    قبضك لدخل شهري حتى لو كان بسيطا .ً

    اذا عملت سنتان متتاليتان،او ما زلت تعمل حني تقديم الطلب.

بأن تتقدم بطلب الجنسية عليك اثبات انه لك دخل شهري ال يقل عن ٦ 
شهور .الدخل الشهري قد يكون ايضا مثل حصولك عىل دعم اجتامعي 
املادية  املساعادات  ملكك،او اي شكل من  لعقاٍر  إيجار شهري  او  مادياً 

كانت لك او الفراد عائلتك.



٣_١  املؤسسات والدوائر املعنية بتنظيم 
االمور الحياتية و املعيشية يف مدينة ماريبور

يف هذا الفصل نقدم لك معلومات عن املؤسسات والدوائر املعنية بتنظيم االمور 
تقديم  و  االوراق  تحتاجها الصدار  التي   ، ماريبور  مدينة  املعشية يف  و  الحياتية 

الطلبات ...الخ.
أُبرافنا إنوتا ماريبور_ الوحدة االدارية يف ماريبور

UPravna enota maribor 

الوحدات االدارية هي دوائر او مؤسسات حكومية إقليمية تأسست باملادة رقم 

االجرائات ٣ 
القانونية يف 

جمهورية 
سلوفينيا

37
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اوبرافنا اينوتا ماريبور
UPravna enota maribor

عنوان الدائرة يف ماريبور: 
أُليتسا ِهرويا ستانِتا إنا  ١ ، ٢٠٠٠ ماريبور 

Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

هاتف: ٠٢٢٢٠١٧٦٢

ساعات الدوام الرسمي:
اال ثنني   ٨ - ٣ 
الثالثاء   ٨ - ٣
االربعاء  ٨ - ٦
الخميس ٨ - ٣
الجمعة  ٨ – ١

املوقع االكرتوين:   

٦٧/٩٤ من القانون السلوفيني. مهمة هذه الدوائر هي النظر يف الطلبات املقدمة 
والبت فيها 

عىل سبيل االمثلة:

    لتغري إسمك او اسم العائلة.
    تقديم طلب الجنسية.
    تقديم االوراق للزواج.

    طلب للهوية الشخصية او جواز السفرـ طبعاً بعد حصولك عىل الجنسيةـ .
    تغيري عنوان السكن واالقامة. 

    اصدار و تأجيل رخصة الِسواقة.
    ترخيص السيارة او العربات.

http://www.upravneenote.gov.si/maribor
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    تسجيل عنوان السكن للمغرتبني.
    إصدار شهادات الوالدة وكذلك.

مكاتب مراجعة املغرتبني
referat za tUjce

عنوان هذه الدائرة هو: 
برتيزانسكا تسستا ٤٧ ، ٢٠٠٠ ماريبور

Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

هاتف: ٠٢٢٢٠١٦٩٣

ساعات الدوام:
االثنني   ٨ - ٣

الثالثاء  ٨ -٢١  ومن  ١- ٦
الجمعة ٨ - ١

املوقع االكرتوين:

ِرِفرات زا توويتسه
مكاتب مراجعة املغرتبني

referat za tUjce

وهي مكاتب موجودة يف دائرة الوِحدة االدارية ، تعتني بالنظام العام للمغرتبني 
من 

امور االقامة والتصاريح. امثلة:

    إصدار تصاريح االقامة الدامئة و املؤقتة للمغرتبني .
    إصدار هوية شخصية للمغرتبني. 

    إصدار جواز سفر للمغرتبني.
http://www.upravneenote.gov.si/maribor/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/sektor_za_

upravne_notranje_zadeve/oddelek_za_javni_red_in_tujce

http://www.upravneenote.gov.si/maribor/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/sektor_za_upravne_notranje_zadeve/oddelek_za_javni_red_in_tujce
http://www.upravneenote.gov.si/maribor/o_upravni_enoti/naloge_in_cilji/sektor_za_upravne_notranje_zadeve/oddelek_za_javni_red_in_tujce
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الحامية املدعمة الحصول عىل املساعدة املادية الشهرية يف حال اذا كان 
يكون  ان  و برشط  اخر،  نقدي  اي دخل  لديه  وليس  العمل  عن  عاطالً 

ُمسجل يف قامئة الباحثني عن العمل لدى معهد العامل وا لتوظيف.

    لالستفسار والسؤال فيام اذا يحق لك او لعائلتك أي مساعدة مادية. 

،كدعم  كعائلة يف ضيق إجتامعي قد يحق لك مساعدات و دعم مادي 
االطفال، و الدعم للعائالت الكبرية اذا كان لديكم اكرث من ٢ طفالن، او 

للعناية بالعائالت الكبرية.

    كذلك املساعدات بتقديم النصح و املشوورة لتسهيل االمور املعيشية.

مركز الخدمات االجتامعي
تِسنرِت زا سوتسيالنو ِدلو

center za Socialno Delo - cSD

حيث يقوم عىل توفري الخدمات و املساعادات االجتامعية للعائالت و االشخاص 
املحتاجني لها، و كذلك يلعب دور كبري يف التنظيم ااُلرسي.كمثال:

    اذا اصبحت يف ضيق مادي او وجاهتك مشاكل اجتامعية و ِبَت بحاجٍة 
     للمساعدة.

    طلب املساعدة املادية الشهرية لك او لعائلتك.

مهم يحق لكل مواطن او مغرتب حاصل عىل ترصيح االقامة الدائم او 
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دائرة العمل والتوظيف
زافود ريبوبليكا سلوفينيا زا زابوسلوفانية

zavoD rePUbliKe Slovenije za zaPoSlovanje

هي طبعاَ الدائرة املهتمة بإجاد العمل و الوظائف املختلفة للمسجلني يف قامئتها

من مهام الدائرة ما ييل:

    توفريفرص العمل 
    حامية حقووق العاملني املسلوبة من قبل اصحاب العمل. 

    اعطاء املعلومات واالرشادات املهمة للحصول عىل العمل او تصاريحه.
    توجيهك واعالمك باالعامل الغري محببة للمغرتبني. 

    مساعدة النساء الذين يواجهن مشاكل العنف البيتي ،بإحالهم يف بيت الحامية.
   كذلك مساعدة االطفال الذين يعانون من معيشة سيئة و احوال رديئة بنقلهم 

اىل مراكز التنمية االجتامعية لالطفال للعناية بهم.

مركز الخدمات االجتامعية
 center za Socialno Delo

عنوان مركز الخدمات: 
ـ زاغربسكا تسستا ٧٢ ـ ٢٠٠٠ ماريبور.

Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor

هاتف: ٠٢٢٥٠٦٦٠٠

ساعات الدوام
االثنني  ٨ - ١٢   ومن   ١ - ٣
االربعاء ٨ - ١٢   ومن  ١ - ٥

الجمعة ٨ – ١

املوقع االكرتوين:
http://csd-mb.si/sl/page/view/NasloviInUradneUre

http://csd-mb.si/sl/page/view/NasloviInUradneUre
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و هناك العديد من اصحاب العمل و الرشكات الغري مذكورة واملخالفة 
لقوانني العمل و املستغلني للعامل بعدم دفع اجورهم و مسحقاتهم.

دائرة التوظيف و العمل
zavoD rePUbliKe Slovenije za zaPoSlovanje

عنوان دائرة العمل هو:
Gregorčičeva 37, 2000 Maribor
Moše Pijade 22, 2000 Maribor

غِرغورشيِشفا ٣٧ ، ٢٠٠٠ ماريبور هاتف 
٠٢٢٣٥٧٧٠٠

او موشيه بيادا ٢٢، ٢٠٠٠ ماريبور

هاتف: ٠٣٣٢٠٥٤٠٠

ساعات الدوام:
االثنني ٨- ١٢   و  ١ - ٣

الثالثاء  ٨- ١٢   و  ١ - ٣
االربعاء   ٨- ١٢   و  ١ - ٥

الجمعة  ٨ – ١
مالحظة

املوقع االكرتوين:

للبحث عن الوظائف املتوفرة ُزر عنوانُنا 
http://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/prosta-delovna-mesta

اهم شيئ، الحرص من بعض االستغاللني و املستأجرين لبعض املحتاجني 

للعمل .لذلك ننصحك بزيارة مواقعنا االكرتونية التالية:

اصحاب العمل الذين لديهم سمعة سيئة مبعاملة العاملني 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_

negativnimi_referencami

اصحاب العمل الذين اليُسمح لهم توظيف الغرتبني ال سباب معني
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_

zaposlovanja_tujcevhttp://www.ess.gov.si/

http://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/prosta-delovna-mesta 
http://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/prosta-delovna-mesta 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami 
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/delodajalci_z_negativnimi_referencami 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_zaposlovanja_tujcev 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_zaposlovanja_tujcev 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/prepoved_zaposlovanja_tujcev 
http://www.ess.gov.si/
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وظائفه و مهامته:

    تقديم الشهادات و الوثائق للتامني الصحي لالشخاص و العاملني.

لتأمينك  الشهرية  املتطلبات  بدفع  يقوم  العمل  صاحب  ان  من  للتاكد 
القيام بذلك عن طريق بعث رسالة عىل هاتف رقم  تستطيع  الصحي، 
٠٣١٧٧١٠٠٩ من هاتفك املحمول بالنص التايل زز و من ثم رقم تامينك 

الصحي.

 

يجب عليك التسجيل يف دائرة التوظيف عىل قامئة الباحثني عن العمل 
مبارشة اذا تم إقالتك من العمل ذلك النه يف حالة انك عملت ملدة ال 
تقل عن ٩ .شهور لك الحق ب ٣ رواتب شهرية تدفعها لك هذه الدائرة 

وايظا تتأجل إقامتك مبارشه )املؤقتة ( ملدة ٣ شهور

دائرة التامني الصحي
زافود زا زدرافستفنو زافاروفانية

zavoD za zDravStveno zavarovanje rS

مهمته توفري التامني الصحي، وكذلك توفري التعويضات املتعلقة به.
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دائرة املفتشني او املحققني يف االعامل 
إنشبكتورات رس زا ِدلوو

inŠPeKtorat rS za Delo

مهمتهم التاكد من قانونية االعامل و الرشكات، وتحقيق العدالة و القانونية يف سري 
االعامل واملحافظة عىل حقوق العامل و امنهم جسديا او ماديا .ً

وظائفهم و مهامتهم:

    مساعدتك لتحصيل حقوقك يف العمل
    تقديم الشكاوي ضد اصحاب الرشكات او روؤساء العمل

دائرة التامني الصحي
zavoD za zDravStveno zavarovanje rS

عنوان الدائرة: سودنا أُليتسا ١٥ ، ٢٠٠٠ ماريبور
Sodna ulica 15, 2000 Maribor

هاتف: ٠٢٢٩٠٩٣٠٠  او ٠٢٢٩٠٩٣١٥

املوقع االكرتوين:

ساعات الدوام:
االثنني  ٨-١٢  و من  ١-٣
الثالثاء  ٨-١٢  و من  ١-٣

االربعاء  ٨-١٢  و من  ١-٥
الجمعة ٨-١

للتاكد من ان صاحب العمل يقوم بدفع الضامن االجتامعي للتقاعد عليك 
االتصال بدائرة الرضائب يف ماريبور ، شارع تيتوفا تسيستا رقم . ١ ،ساعات 
الدوام هي نفس ساعات دوام دائرة التامني الصحي، ما عدا االربعاء ١- ٦

http://www.zzzs.si/

http://www.zzzs.si/
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٣_ ٢  من و ما مهمة االشخاص يف اآلجرأت 
االدارية

يف هذا الفصل نرشح لك مهمة بعض االشخاص ووظائفهم لُنيرس لك طريقك يف 
االجرأت ، و لتوضيح حقوقك و واجباتك ، النك عند معرفة حقوقك و واجباتك 

يسهل عليك العيش و االنخالط يف املجتمع. 
املوظفني االداريني هم اشخاص يقومون بالتقرير يف الطلبات املقدمة لديهم عىل 

قواعد و أُسس قانونية

تقديم الشكاوي قد يكون فردياً او جامعياً، وكذلك ميكن إخفاء شخصية 
املشتيك لتجنب إيقاعه يف مشاكل شخصية.

دائرة املفتشني او املحققني يف االعامل
inŠPeKtorat rS za Delo

عنوان: بارتيزانسكا ٤٧, ٢٠٠٠ ماريبور
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

هاتف:٠٢٢٣٤٨٦٠٠

ساعات الدوام:
االثنني ٩-١١

االربعاء ٩-١١

املوقع االكرتوين:
http://www.id.gov.si/

http://www.id.gov.si/
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تقُدم  و  تقارير مفصلة مبجرى  بتقديم  االداريني  املوظفني  يتوجب عىل 

او يف  الشهر  عن  تزيد  ال  مدة  أُدلوشبا يف  تُسمى ب  واالجرأت  االمور 

اقىص الحاالت شهرين من حني التقدم بالطلب.

املراجعني

هم االشخاص املتقدمني بالطلبات و لهم حقوقهم وواجباتهم
هذا هو انت يجب عليك تقديم وثائق معتمدة و ُمصدقة، والتحدث بالحقيقة ال 

الكذب وتغيري الواقع.
يحق لك التقدم بالشكوى عىل تقارير املوظفني اذا شعرت بانها غري ُمنصفة. إالاذا 

كانت الشكوى ممنوعة قانونيا 

هؤالء املوظفني يتوجب عليهم ما ييل:

    التقرير بطلبك للحصول عىل افضل النتائج اذا كان الطلب املقدم كامالً و يف 
     إطار القانون.

    االهتامم و التأكد بحامية حقوقك من جهلك لها بالتأثري عىل طلباتك و عىل 
     االجرأت

مثل شد إنتباهك لنقص االوراق املطلوبة ...إلخ

    الرشح املفصل لحقوقك و لآلجرأت و املتطلبات ،ملساعدتك لفهمها.
     متكينك من املشاركة يف االجرأت ، و تقديم تقارير مفصلة مبجرى و تقُدم االمور.
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الدوائر  لدى  وواجباتك  باعاملك  سيقوم  و  بأسمك  سيتحدث  الوكيل 
الحكومية،حيث تصله التقارير و الربيد من هذه الدوائر عىل عنوانه، لذا 
عليك االنتباه بأن يقوم هذا الوكيل بالقيام بدوره عىل افضل وجه يك ال 
يسبب لك اي ارضار، كذلك عىل املوظفني القامئني بأجرائتك، تحذيرك اذا 

ما حصل اي تقصري من جهة و كيلك.

انتهاك حقوقك

الويص لحامية الحقوق االنسانية -
اللجوء اىل الويص لحامية الحقوق االنسانية للتقدم بالشكوى النتهاك حقوقك، تتم 
يف حالة عدم االنصاء لشكوتك املُقدمة لدى الجهات املعنية.و ذلك عن طريق بعث 

الحق الشخيص بالشكوى دامئاً محدد يف التقارير.

تُقدم بالشكوى عىل تقارير املوظفني يف مدة ال تزيد عن االسبوعني من 
وصولك القرار.

    يحق لك ايضا التقدم بالشكوى اذا تجاوزت االجرأت مدتها املحددة.
    للقيام بجميع إجرائتك يجب ان تكون بالغاً لسن ١٨.

    الوكيل و هو الشخص املعتمد بترصيح خطي او شفهي)لدى الدوائر املختصة (
    منك بالقيام باعامل محددة بالنيابة عنك.
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٣_٣  التغلب عىل املشاكل اللغوية يف 
االجرأت

جميع الطلبات املقدمة للدوائر الرسمية ، تُقدم با للغِة السلوفينية الُفصحى

يف ما إذا كانت لغتك ضعيفة او كنت ال تتحدث السلوفينية الُفصحى، 
و  الطلب للموظف شفوياً  او تقديم  ننصحك بإصتحاب مرتجم موثوق 

عىل ذلك املوظف القيام مبساعدتك بتنسيقه.

رسالة للويص بلغتك االم ،ترشح فيها مشكلتك كاملة. و ال تنىس توقيعك و عنوانك 
الكامل ،غري ذلك لن يتم النظر يف قضيتك.

الويص لحامية الحقوق االنسانية
varUh človeKovih Pravic rS 

العنوان :  دوونايسكا تسيستا ٥٦، ١١٠٩ ليوبلينا
Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana

ً هاتف : ٠٨٠١٥٣٠ االتصال مجانا

ساعات الدوام:
من االثنني حتى الخميس ٩-٣,٣٠ 

الجمعة ٩-٣,٢٠

الربيد االلكرتوين:
  info@varuh-rs.si
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زر املوقع التايل للمرتجمني املعتَمدين
http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/(WebTolmaci)?OpenView

http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vloga_tolma%C4%8Da_v_
upravnem_postopku

ما بني املرتجم و االخر،لذلك إبحث عن  اسعار املرتجمني املعتمدين تفرق مادياً 
مرتجم بسعر معقول.

كذلك إحرص عىل فهم محتويات االوراق قبل توقيعك لها.

يف حالة وجود نواقص يف الوثائق املقدمة مع الطلب، يقوم املوظف بتبليغك يف 
احضار  عدم  حالة  لالجرأت.يف  الجديدة  باملدة  يُعلِمك  و  الحضارها  ايام   ٥ مدة 

النواقص،يتم إلغاء طلبك و غض النظر عنه.

يحدد املوظف املسؤل نوع الرتجمة ) مرتجم خاص ، او مرتجم قانوين( 
طبعاً تكاليف الرتجمة تُغطيها انت كاملة. 

الُفصحى   السلوفينية  تتحدث  او كنت ال  لغتك ضعيفة  كانت  إذا  ما  يف 
تستطيع إصطحاب شخص ُمتقن للغة يك يساعدك.

http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/(WebTolmaci)?OpenView
http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vloga_tolma%C4%8Da_v_upravnem_postopku 
http://www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php?title=Vloga_tolma%C4%8Da_v_upravnem_postopku 
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    تسليم الطلب للموظفني شخصياً.
    بعث الطلب بالربيد 

    بعث الطلب عن طريق الربيد االكرتوين من املواقع املحددة لهذه املهام،وهي 
     مواقع رسمية للدوائر الحكومية.

ال تنىس دامئاً العنوان الكامل و التوقيع الحقاً لدى زيارتك لهذه الدائرة

الطلب الشفوي

يقدم عن طريق تلقني الطلب للُكتاّب شفوياً ، الذين يقومون بنصه و تحضريه 

كام يتوجب نصاً قانونياً ،لتقدميه للجهات املعنية.

٣_٤  تقديم الطلبات الرسمية
الطلبات الرسمية مثل ،التصاريح،طلب املساعادات ،االستعالمات ، الشكاوي ...الخ، 
تقدم عن طريق الربيد العادي املسجل او االكرتوين او مبارشة يف الدوائر املختصة. 

مهم ان تحصل عىل وثيقة او إثبات يدل عىل تقُدمك بالطلب.

انواع الطلبات وكيفية طرحها :

الطلب الخطي

هو الطلب املقدم مكتوباً خطياً او مطبوعاً و موقعاً بتوقيعك و عنوانك الكامل.
يتم طرح الطلب بالطرق التايل.
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أ -     جميع القرارات و الردود عىل طلباتك ، تُبعث لك بالربيد املُسجل والواجب 
        التوقيع عند إستالمه.

        مالحظة

تسليم  او  الرد  يحدد مدة  النه  مهٌم  فهو  الربيد  تسليم  تاريخ  اىل  إنتبه 
املطلوب الستكامل طلبك.

ب -  االنتباه الستالم الوكيل ) إذا ُوِجد( للربيد الخاص بك وعدم إهامله.
ت -  يبُعث الربيد دامئاً عىل عنوانك املكتوب عىل الطلب،لذلك تاكد من صحته.

الُفصحى   السلوفينية  تتحدث  او كنت ال  لغتك ضعيفة  كانت  إذا  ما  يف 

تستطيع إصطحاب شخص ُمتقن للغة يك يساعدك.

عند تقديم الطلب عىل اية حال يجب عليك االحتفاظ بالثباتات بتقدميه .  دامئاً 
كذلك ُنسخ جميع االوراق و الوثائق عليك حفظها يف ملف خاص لحني حاجتها.

عند تقديم الطلب بالربيد ايضا تحصل عىل اثبات بذلك ، مهم جداً الحفاظ عليه.

٣_٥  تلّقي القرارات 
يف هذا الفصل نوضح لك طُرق تلقي القرارات و الردود عىل طلباتك و لحاميتك 

من السقوط ببعض االخطاء.
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    تاريخ إصدار القرار
    سبب الشكوى

استئناف  تستطيع  كذلك 
الحكم يف حال رد دعوتك او 

شكوتك.

٣_٦  الحقوق للشكوى

عن  تزيد  ال  مدة  يف   ، قانونيا  بذلك  املسموح  القرارات  عىل  الشكوى  تستطيع 
للدائرة املُصِدرَة  او شفوياً  االسبوعني من استالمك لها، هذه الشكوى تُقَدم خطياً 

للقرار. 

يف هذه الشكوى يجب عليك ِذكِر ما ييل: 

    القرار املتنازع عليه
    السلطة او الدائرة املصدرة للقرار

    رقم القرار
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٤_١  حقوقك يف كل يوم

غض النظر عن نوع اقامتك يف جمهورية سلوفينيا اال انه من الصعب تغيري ب
نوع املعيشة والبدء بالعيش حياة جديدة يف مجتمع مختلف متاماً،لذلك قد 

تساعدك معرفتك لحقوقك بتسهيل شعورك بالغربة و التعايش يف هذا املجتمع.

حقوق التأمني الصحي و طرق الحصول عليها

يف جمهورية سلوفينيا يوجد هنا نظام التأمني الصحي االسايس والذي يقوم فقط 
بتغطية االمور الصحية االساسية وحسب.مثل الكشف الطبي والفحوصات االولية. 
من املفضل ايضا  بدونه يجب عليك دفع مبالغ مادية عالية عند زيارة الطبيب. 

املعيشة و ٤ 
العمل يف 
جمهورية 

سلوفينيا
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    حصولك عىل اللجوء

االضايف  و  االسايس  الصحي  التأمني  عىل  يحصلون  الالجئيني  و  املقيمني 
مجانا حال حصولهم عىل اللجوء، بصالحيه ملدة ٣ سنوات.

املساعدات الطبية املجانية

وهي مساعدات تعتني بالغري حاصلني عىل التأمني الصحي.
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor عنوان هذه العيادة سرتوساميريفا ١٥، ماريبور

العيادة مفتوحة من االثنني و حتى الخميس ما بني ٨-١ ظهرا ساعات الدوام 
االثنني ٤-٥,٣٠ االربعاء والخميس ١٠-١٢,٣٠

الحصول عىل التأمني االضايف لتجُنب دفع مبالغ نقدية كبرية . التأمني االضايف مُيكن 
الحصول عليه عن طريق رشكات التأمني الخاصة مقابل مبلغ شهري يقارب ال ٢٥ 

يورو شهريا. 
التأمني االضايف يقوم بدفع الفرق لتكاليف العالج املتبقية والتي مل يغطيها التأمني 

الصحي االسايس.

رشوط الحصول عىل التأمني الصحي االسايس

    االقامة الدامئة 
    االقامة املؤقتة عن طريق حصولك عىل عمل او للدراسة

هذا التأمني الصحي ساري املفعول حتى إنهاء العمل او الدراسة.
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التأمني الصحي والفقراء

التأمني الصحي مجانياً لكل من يقل دخله الشهري عن ٢٦٠ يورو. حيث يجب 
التأمني  دفع  من  لترصيحك  االجتامعية  الخدمات  ملركز  رجاء  تقديم  عليك 

الصحي شهرياً
ميكنك تقديم هذا الطلب إلكرتونياً عىل املوقع التايل 

http://www.csd-mb.si/page/view/Dokumenti

املساعدات القانونية املجانية

الذين ال يستطيعون دفع تكاليف  املجانية تقدم لالشخاص  القانونية  املساعدات 
االجرات والطلبات ذلك لعدم وجود نقد كايف لديهم .

وكذلك ايام االربعاء يف االسبوعان الثاين و الثالث من كِل شهر ٣-٤,٣٠
للمزيد من املعلومات إتصل عىل ٠٥٩٠٨٠٣٥٩

التأمني الصحي عن طريق العمل

عند حصولك عىل وظيفٍة ما يقوم صاحب العمل بتسجيلك لدى وزارة التأمني 
الصحي، يُدفع التأمني من راتبك الشهري.

http://www.csd-mb.si/page/view/Dokumenti
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مركز االستعالمات القانونية يف ماريبور
Pravno informacijSKi center maribor

عنوان: مركز اال ستعالمات القانوين يف ماريبور
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

جوسبوسفيتسكا تسيستا ٨٣، ٢٠٠٠ ماريبور
هاتف: ٠٢٢٣٤٢١٤٦

املحكمة  لدى  دفاع  محامي  اختيار  ايضا  تسطيع  املجانية  القانونية  للمساعدات 
مجاناً بعد التأكد من وضعك املايل واستحقاقك املجاين له.

طلب املساعداة القانونية املجانية يوجد يف محالت القرطاسية وعىل املوقع التايل : 
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1225

يُقدم الطلب مع االثباتات و الوثائق الواجبة اىل اقرب محكمة من مكان إقامتك
مالحظة

يُعفى ايضا من دفع هذه التكاليف كل شخص مقيم دائم او مؤقت ودخله العائيل 
الشهري يقل عن الدخل املحدد بقانون الضامن االجتامعي.

توجيه

مدينة  يف  للُنصح  وتحتاج  إجتامعية  حالة  او  اقامة  اي  بدون  كنت  إذا 
ماريبور، إرجع اىل بعض املنظامت االنسانية الغري حكومية مثل ) ريزوم 

، ميستس ، جمعية روزانا ( قد تساعدك ببعض املعلومات.

و كذلك تستطيع طلب االستشارة القانونية عىل العنوان االيت
)Rizom, MISC Infopeka, Društvo Rozana(

http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1225 
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1225 
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الحضانة او الروضة

تستطع تسجيل طفلك يف الحضانة او الروضة اذا زاد عمره عن ١١ شهراًحتى 
يُتم السادسة ،حيث يجب تقديم طلب اىل الحضانةاو الروضة املختارة 

طبعا اسعار الحضانة او الروضة الشهرية تختلف من طفل الخر حسب 
للعائلة  شهري  دخل  وجود  عدم  حالة  يف  للوالدين.  الشهري  الدخل 

فالحضانة او الروضة مجانية.

كامل  تقديم حرص  عليك  يجب  املجانية  القانونية  املساعدة  طلب  عند 
لجميع ممتلكاتك حتى يف بلدك االم ، اال اذا حصلت و لو ملرة واحدة عىل 

اي نوع من املساعدات االجتامعية او ما زلت تحصل عليها.

حقوق الدراسة و التعليم

اذا توفرت لك الرشوط لتلك  كانت  اياً  كمغرتب تستطيع ان تشارك يف الدراسة 
الدراسة ، كالشهادات ، والتحصيل العلمي الطلوب لتلك املرحلة التعليمية.
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التعليم الجامعي

و  الجامعي  التسجيل  رسوم  فقط  يُدفع   ، للجميع  متاح  و  مجاين  ايظاً  وهو 
املختلفة حسب التخصص,

إذا اردت الدراسة يف جامعة ماريبور تتطلب الوثائق التالية :

    وثيقة اصلية للتحصيل العلمي او املدريس 
    شهادة إنهاء املدرسة الثانوية ,شهادة التوجيهي العام.

    نسخة مصدقة للوثيقة االصلية للتحصيل العلمي او املدريس. 
    ترجمة مصدقة للوثائق املقدمة كاملة .

    شهادات لكامل املرحلة الثانوية. 
    ملخص عنك و ملحات قصرية ترشح عن تاريخ دراستك.

التعليم االسايس

السادسة،  سن  من  طفل  لكل  املجاين  االزامي  التعليم  هو  االسايس  التعليم 
سنوات كوالدين عليكام تسجيل الطفل يف سن السادسة يف الشهر   ٩ ويدوم 

الثاين من السنة الواقعة يف اقرب مدرسة ملكان إقامتكم.

التعليم الثانوي 

وهو تعليم غري إجباري بعدة انواعه، املهني،العلمي
الطالب  وإختيار  بتقرير  اا  ربيع   ٢ شهر  يف  الثانوي  للتعليم  التسجيل  يبدأ 

للمدرسة املناسبة له
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العامل الناتجة عن العمل مثل ) نفقات السفر،الوالدة،املرض...الخ(.
و كذلك يتوقع االقتصادين مبرحلة قادمة قد تكون اصعب منها االن،لذلك عليك 
معرفة االوضاع التي ستُعايشها و تُعانيها يف البحث عن عمل او يف العمل الذي 
تقوم به االن . ننصحك اذا مل يوجد لديك عمل بان تزور بعض الكورسات املؤهلة 

مهنياً الكرث وظيفة مطلوبة يف سوق العمل.
تحت ظغوط  انهم  حيث  املغرتبني،  العامل  االزمة هم  اكرث ضحايا هذه  لالسف 
بحاجة  بأنهم  ملعرفتهم  ذلك  بإستغاللهم  رؤسائهم  يقوم   ، رزقهم  لكسب  مادية 

ماسة لهذا العمل و قلة البديل له. 
لذلك نتقدم لك ببعض التفاصيل عزيزي العامل 

حدود اقل راتب شهري إجاميل يف سلوفينيا هي سبع مئة ثالث و ستون يورو.

تُقدم هذه الوثائق لجامعة ماريبور عىل العنوان التايل:
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

وتحتاج املعاملة للقبول يف  الجامعة ما يقارب شهرين. لالستعالمات زر املوقع 
vpis@uni-mb.si :التايل

٤_٢  حقل العمل و حقوق العاملني

يف زمن طباعة هذا الكتاب ، مرت جمهورية سلوفينيا بأوقات عسرية وازمة مادية 
تسببت بتصعيد البطالة وإنخفاض الدخل وانتهاك حقوق العامل.

كام استغل بعض رؤساء العمل هذه االزمة بأنتهاك حقوق العامل و إقالة عدد 
كبري منهم او تخفيض الرواتب و عدم دفع االلتزامات الشهرية لهم كتسديد اجور 

mailto:vpis@uni-mb.si
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ترصيح العمل الخاص

تستطيع الحصول عىل ترصيح العمل الخاص اذا قمت بدفع التأمني الصحي ملدة 
ال تقل عن ٢٠ شهراً متواصلة.

البحث عن العمل واكرث الوظائف املتاحة

اهم املواقع االكرتونية التي تهتم بالوظائف و فرص العمل

Zavod RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta

العمل و ترصيح االقامة

تحتاج اوال لترصيح عمل ساري  اذا اردت االقامة يف جمهورية سلوفينيا للعمل، 

املدة واساٌس عليه التقُدم بطلب االقامة.للمزيد من املعلومات عن امور العمل و 

االقامة زر مكتب االجانب واملغرتبني.

مالحظة

اذا كنت حامالً لالقامة املؤقتة بسبب العمل وأُِقلت بسبب إفالس الرشكة 

فقدانك  بسبب  االجتامعي  الدعم  تقبض  دمت  ما  إقامتك  تتأجل  مثال، 

للعمل. كذلك تتأجل إقامتك اذا كنت يف مرحلة عالج حتى الشفاء.

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta 
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البّناء ، الّحداد ، التمديدات الكهربائية ، النّجار، عامل النظافة ، االطباء ، املمرضني ، 
عامل العناية بكبار السن و املقعدين ، عامل الفنادق و املطاعم يف مواسم السياحة 
، عامل تصنيع املعادن ، عامل الصيانة العامة للمكنات الصناعية، السائقني ، معلمني 

املدارس ، الطّباخني.

نفقات املوصالت اىل العمل و منه

يف قانون العمل يتوجب عىل صاحب العمل بدفع نفقات املوصالت اىل العمل و 
,او  بعدها عن مكان عملك  و  اقامتك  مبسافة مكان  النفقات تحسب   منه،هذه 
باملوصالت العامة املمكنة و تذكرتها الشهرية. وكذلك نفقات الطعام يف العمل . 

هذه النفقات يجب ان تكون واضحة عىل ورقة الراتب الشهري. 

Moja zaposlitev
http://www.mojazaposlitev.si/

Aktiv.si
http://www.aktiv.si/prosta_delovna_mesta

Zaposlitev.net
http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=karierni_center&a2=seznam_

clankov&clanek_kategorija=1

Trenkwalder
http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Iskanje_dela/Delo_v_Sloveniji.html

Moje delo
http://www.mojedelo.com/isci

اهم االوظائف و فرص العمل املوجودة واملتاحة يف سلوفينيا هي:

http://www.aktiv.si/prosta_delovna_mesta 
http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=karierni_center&a2=seznam_clankov&clanek_kategorija=1
http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=karierni_center&a2=seznam_clankov&clanek_kategorija=1
http://www.mojedelo.com/isci 
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 التأمني الصحي و االجازات املرضية

كيف تتأكد من ان صاحب عملك يقوم بتسديد 
املستلزمات الشهرية لتأمينك الصحي ؟

الهاتف  طريق  عن  ممكن   ٠٣١٧٧١٠٠٩ الرقم  عىل  الصحي  تامينك  رقم  و 
املحمول ببعث رسالة مضمونها: 

من ثم يصلك الجواب عىل شكل رسالة هاتفية . 

ال يحق لصاحب عملك قطع تأمينك الصحي بدون توقيعك إال اذا قدمت 
تتقدم  ان  عليك   ، هذا  عملك  صاحب  فعل  إذا  العمل,  من  إستقالتك 

بشكوى ضده.

االجازة املرضية 

نفقات االجازة املرضية يقوم بدفعها صاحب العمل ال دائرة التأمني ،حتى لو 
زادت مدة االجازة املرضية عن ٣٠ يوماً

املساعدات الطبية املجانية

وهي مساعدات تعتني بالغري حاصلني عىل التأمني الصحي.
عنوان هذه العيادة: Strossmayerjeva 15 , 2000 Maribor سرتوساميريفا ١٥، 

ماريبور
ساعات الدوام االثنني ٤-٥,٣٠ االربعاء والخميس ١٠-١٢,٣٠
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الدامئة  للمدة  تلقائياً  إقامتك  ،تؤجل  الشهرية  التعويضات  بقبض  تقوم 

وظيفة جديدة  إذا وجدت  وكذلك   ، الشهرية  التعويضات  هذه  بقبض 

ايضاً تؤجل إقامتك تلقائياً ملدة توظيفك.

ال تنىس يف كال الحالتني تامينك الصحي بدايئ ، الن التأمني االضايف غري مغطى إذ 

يجب عليك العناية بذلك شخصاً

زر ايضاً املوقع الجديد التحاد العاملني املستقل ٠٨٠١٤٣٤ حيث تستطيع 

االتصال عىل الرقم مجانا لالستعالمات عن كل ما يتعلق بالعمل و حقوق 

العامل ، ساعات الدوام كل يوم من ٨ - ٧

وكذلك ايام االربعاء يف االسبوعان الثاين و الثالث من كِل شهر ٣-٤,٣٠
للمزيد من املعلومات إتصل عىل ٠٥٩٠٨٠٣٥٩

التكاليف الناتجة عن العمل

بدفعها صاحب  املصاريف او التكاليف الناتجة و املتعلقة بالعمل، يقوم ايضاً 
العمل،كتكاليف التصاريح والفحوصات الطبية الناتجة عنه و املطلوبة له.

التعويضات املادية

اذا كنت مقيامً مؤقتاً و عاطالً عن العمل ومسجل يف دائرة التوظيف ،أي 
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بغري  ُحراً  بالعودة  التسفري،  اي  وطنه  اىل  باالعادة  عليه  املحكوم  للشخص  يحق 
غصب او اكراه وذلك يف املدة املحددة من ِقبل الرشطة وهي ٧-٣٠ يوماً.حيث 
للرشطة ان تقرر مكان إقامتك و مراقبة تحركاتك. االستئناف للحكم مسموح لك, 

كام لك الحق بإيقاف محامي دفاع ، تومئنه لك املحكمة مجاناً

ايام لوزارة العدل من تاريخ إصدار الحكم   ٣ االستئناف يُقدم يف مدة 

بالطرد ، مدة الرد عليه ال يجب ان تزيد عن ٨ ايام.

يف فرتة االجرأت تستطع البقاء يف سلوفينيا ملدة اطول يف الحاالت االتية:

    عدم وجود جواز سفر لديك او يف حال انتهاء مفعوليته. 
    بسبب مشاكل صحية و بنصيحة الطبيب. 

االستعالمات للمغرتبني
infotočKa za tUjce

عنوان هذه الدائرة هو: 
Slovenska 55, 1102 Ljubljana

هاتف : ٠١٤٧٢٦٤٦٠ ٠٤٠٦٥٩٢٢٨

    Info-tujci@ess.gov.si :الربيد االلكرتوين 

ساعات االستعالم والدوام :

االثنني، الثالثاء، الخميس من ٨-٥ 
االربعاء ٨-٦
الجمعة ٨-٤

املوقع االكرتوين: 
http://www.ess.gov.si/tujci

التسفري )الطرد(من سلوفينيا اىل بلدك

حسب مادة القانون رقم اثنان يف قانون الهجرة , ينص ما ييل:  

http://www.ess.gov.si/tujci
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الطرد من بيت السكن او االقامة

اذا قام مسؤول سكن املغرتبني بتهديدك بالطرد منه مبساعدة الرشطة ،فهذا كالم فارغ.

القرار بالطرد او الرتحيل يصدر عن املحكمة فقط ال عن اي سلطة اخرى. 
بذلك تحُصل عىل وثيقة رسمية او بالغ رسمي من املحكمة بذلك. للطرد 

او الرتحيل االجباري يُنفذ ضدك يف حال عدم التزامك بأوامر املحكمة.

يف حال قيام شخص بتغيري قفل بابك لعدم سامحك بالدخول اىل مكانك، قم بإبالغ 
الرشطة ، بدون امر من املحكمة فذلك مخالف للقانون حتى لو مل تدفع االيجار 

او الى سبب اخر.

    طالب يف املدرسة االساسية .النتهاء العام الدرايس. 
    عدم وجود وسائل نقلية لرتحيلك ،جواً،براً او بحراً.

    وجود مشاكل طبيعية او كوارث يف بلدك قد يؤجل ايضاً ترحيلك.

طلب تأجيل الرتحيل و ترصيحه يصدر عن دائرة االمن العام اي الرُشطة ، مدته ٦ 
شهورو صالح للتمديد، اوحتى  زوال احد االسباب السابقة و نهايته.

الحق  االجئني  إعطاء  عىل  ينص  االجئني  و  للمغرتبني  الحديث  القانون 
او  تجار  املحكمة ضد  للشهادة يف  استعداده  يف حالة   ، املؤقتة  باالقامة 
.هذه االقامة  مهربني االجئني و مساعدة السلطات باملعلومات املفيدة 

مدتها ٣ شهور صالحة للتأجيل حتى نهاية القضية.
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مركز النصائح يساعد املغرتبيني بإجاد طريقهم يف متهات االجرأت و البريوقراطية.
كام يقدم النصائح والتوجيه للحصول عىل الوثائق الرسمية،إيجاد السكن،العمل و 

املشورة ما عدى القانونية.

 لالتصال باملركز الي من االسباب السابقة اتصل بنا ريزوم عىل الهاتف
 ٠٧٠٣٤٤٣٨٤ يف ايام الدوام الرسمية من الساعة ٩ -٦ او عىل موقعنا:

rhizome.association@gmail.com

االستعالمات عن طريق املواقع االكرتونية.االنرتنت

املواقع االكرتونية توفر لك بحور من املعلومات بإختالف انواعها، لذلك سنقدم لك 
بعض االماكان التي توفر لك خدمات االنرتنت املجانية: 

اي  بدون  إقامتك  مكان  اىل  بالدخول  قانونياً  الحالة  هذه  يف  لك  يحق 
تخريب ايضاً يحق لك تغيري االقفال، وكذلك الشكوى للجهات املختصة

٤_ ٣  دليل املعيشة اليومية

يف هذا الفصل نتقدم لك ببعض املعلومات املفيدة يف الحياة اليومية مثل: 
.اين تجد االنرتنت املجاين ، محالت االلبسة و الحاجيات الرخيصة، املطاعم الجيدة 

و البسيطة...الخ

مركز النصائح للمغرتبيني،و تشجيع البدائل و االنتاج الذايت

mailto:rhizome.association@gmail.com
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املكتبات العامة

تستطيع استخدام االنرتنت يف املكتبات العامة اذا كنت عضوا فيها، للعضوية هوية 
تكلفتها ٢ يورو ومدتها محددة ، الهوية تُستخدم يف املكتبات التالية:

مكتبة بوبِرجية*
Knjižnica Pobrežje

Čufarjeva 5, 2000 Maribor

الدوام االثنني - االربعاء من ١٢-٧
الخميس ـ الجمعة ١٠-٣

مكتبة روتوج*
Knjižnica rotovž

Rotovški trg 2, 2000 Maribor

الدوام االثنني - الجمعة ٩-٧
السبت ٨-١٢

يف مركزنا ريزوم وحتى خريف ٢٠١٢ نقدم لك خدمات االنرتنت املجانية 

يومياً من ١٠-٦ ماعدا ايام الُعطل عىل العنوان التايل: 
valvasorjeva 42, 2000 maribor

شبكة االنرتنت الهوائية او الالسلكية

ذلك  و   ، يوميا  ساعاتان  االنرتنت  استخدام  تستطيع  الشبكة  هذه  طريق  عن 
باستخدام الحاسوب املحمول يف اي منطقة يف وسط املدينة.

بسبب تعداد نقاط او اماكن استخدام االنرتنت العامة وعدم تواصلها مع 

بعض تستطيع استخدام االنرتنت اكرث من ساعاتان يوميا.
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يف االماكن القريبة من هذه املقاهي قد تستطيع استخدام االنرتنت مجانا 
اذا كان بثه الهوايئ قوي.

 مقاهى كيبار لالنرتنت
Kibernetični bar Kibla – Kibar
Ul. Kneza Koclja 9, 2000 Maribor

يقدم ساعة مجانية لالنرتنت يف االيام
االثنني-الجمعة ٩ صباحاً -١١ مساًء

السبت ٤-١١ مساًء

نقطة االتصاالت و املعلومات
 Komunikacijsko informacijska točka

– Kit
Glavni trg 14, 2000 Maribor 

يف  يورو  بواحد  االنرتنت  ساعة   يقدم 
االيام

االثنني - السبت من ٩ صباحاً- ١١ مساًء

مكتبة تيزنو*
Knjižnica tezno

Zagrebška 18, 2000 Maribor

الدوام االثنني - االربعاء ١٢ -٧
 الخميس - الجمعة ١٠-٣

مقاهى االنرتنت 

بعض  ايضاً  وهناك  رمزية  مببالغ  املدفوعة  االنرتنت  خدمات  تقدم  مقاهي  هي 
املقاهي و البارات التي تقدم خدمات االنرتنت للزبائن فقط.
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- خرائط سلوفينيا –
http://zemljevid.najdi.si/

-مواعيد القطارات-
http://www.slo-zeleznice.si/

- مواقع الدوائر الرسمية للمعلومات عن التأشريات -الفيزا.-
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=6

IWW -مواقع العامل العامليني املتحدة –
http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta

-البحث عن سكن-
http://www.bolha.com

http://www.dostop.si/kamrica.aspx
http://www.nepremicnine.net/

- صفحات املشاركة ملجموعة ريزوم-
http://za0kista.wordpress.com/

مركز الشباب لالستعالمات
 mladinsko-informacijski center infoPeKa

Pekarna-magdalenske mreže
Ob železnici 8, 2000 Maribor 

يقدم ساعة مجانية لالنرتنت يف االيام
االثنني - الجمعة من ١٠-٤

مواقع مهمة و كثرية االستخدام

اخره  اىل  االقامة،العمل،التأمني،الصحة،  و  الحياة  امور  جميع  عن  لالستفسار 
للمغرتبيني 

http://www.infotujci.si
http://www.ess.gov.si/tujci

http://zemljevid.najdi.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=6 
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=6 
http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta 
http://www.njetwork.org/IWW-Nevidni-delavci-sveta 
http://www.bolha.com 
http://www.bolha.com 
http://www.dostop.si/kamrica.aspx 
http://www.dostop.si/kamrica.aspx 
http://www.nepremicnine.net/
http://za0kista.wordpress.com/
www.infotujci.si 
http://www.ess.gov.si/tujci 
http://www.ess.gov.si/tujci 
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الطعام و بعض االمور املعيشية يف ماريبور

الطعام واالحتياجات املعيشية يف سلوفينيا مكلفة وكذلك االسعار فهي مرتفعة، 
لذلك عليك دمئاً مقارنة االسعار و البحث عن املناسبة لك زر املوقع التايل ملقارنة 

االسعار:
منطقة  يف  املتواجدة  الرخيصة  املحالت  هذه  اكرث  من   http://www.prihranimo.si

بوبريجيا شارع فليكا فالخوفيشا. اركب الباص رقم ١٦ ليأخذك اىل هناك:

Veljka Vlahoviča Pobrežje

بعض النصائح للتوفري عند التسوق

    مقارنة االسعار من محل الخر و إنشاء قامئة للتسوق واالسعار،كذلك قم 

- صفحات الفيس بوك ملجموعة ريزوم-
http://www.facebook.com/#!/Platform.Rhizome

- الجمعية العربية للثقافة والفنون يف سلوفينيا روزانا-
http://www.rozana.si/

-جمعية ميرتا لتطوير االتصال االعالمي االجتامعي.-
http://www.mitra.si/

- اتحاد العامل الحر-
http://www.zsss-podravje.si

- مركز االستشارات القانونية للمنظامت الغري حكومية-
http://www.pic.si

معلومات مستقلة لآلجئني و املهاجرين القادمني اىل اوروبا
http://w2eu.info/

http://www.prihranimo.si
http://www.facebook.com/#!/Platform.Rhizome 
http://www.facebook.com/#!/Platform.Rhizome 
http://www.rozana.si/
http://www.mitra.si/
http://www.zsss-podravje.si 
http://www.zsss-podravje.si 
http://www.pic.si 
http://www.pic.si 
http://www.rozana.si/
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املطبخ العام

املطابخ العامة يف ماريبور و التي تقدم الطعام للمحتاجني:

سوتسيالنا كووهينيا ماريبور 
Socialna kuhinja maribor

Makedonska ul. 33, 2000 Maribor

:)٣٣١١٦١٦) ٠٢
ماكادونسكا ٣٣، خذ الباص رقم ١٣
الدوام من االثنني - الجمعة ١١-١

.مطبخ بيت لحم العام يف الكاريتاس 
 Socialna kuhinja betlehem v

prostorih Karitasa maribor
 Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

سرتوس مايريفا ١٥، خذ باصات رقم 
١،٧،٨،١٢،١٧ او ١٩

االسبوع  ايام  كل  الوجبات  تقديم 
من ١١-١

بزيارة االسواق يف وقت التخفيضات و التنزيالت.

    التسوق اسبوعيا عىل اساس قامئة التسوق البحث عن التنزيالت املبعوثة 
بالربيد و املعلن عنها يف وسائل االعالم،او احتضان بطاقات خاصة ببعض 

االسواق والتي تامن بعض الخصوم عند الرشاء.

    اطبخ لوحدك فذلك ارخص بكثري من رشاء الطعام و االكل يف املطاعم
دامئا  ،فهي  فيه  تتسوق  الذي  للمحل  العائدة  التجارية  العالمات  اشرتي      
رخيصة ملوصفات وحسن نوعية املنتجات زر موقع اتحاد املستهلكني يف 

www.zps.si سلوفينيا

www.zps.si
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املواصالت

العجالت -البسكليت-املجاين

اكرث اوقات السنة مُتكنك من استخدام العجلة لذلك تستطيع رشاء عجلة رخيصة 
من سوق املستعمل او زيارة املوقع التايل يف بعض االحيان يُعريونك إيها

http://kolesarji.org/ Earn a bike dogodek

حيث   , املك عجلة  السابق  املوقع  زر   , ان متلك لدراجة مستعملة  يف حالة 
يقومون يف اوقات محددة من السنة باصالح و تحسني العجالت القدمية مجانا 

للمشاركة ببعض املسابقات و االحتفاالت .

بعض الحاجات املجانية يف ماريبور؟

الصليب  زيارة  ميكنك  واالحذية  االلبسة  ماريبورمثل  يف  املجانية  الحاجات  لبعض 
االحمر و الذي يقوم بتوزيع االحتياجات االنسانية عىل املحتاجني و الفقراء مجاناً 

عنوانه:
يوم  هو  االربعاء   ،٢٣ ليوبليانسكا   rdeči Križ, Ljubljanska ulica 23, 2000 Maribor

التوزيع من ٨-٢ للوصول اليه حذ باص رقم ٢١،٧،١ كذلك توجد اسواق املُستعمل 
الرخيصة يف ماريبور و املوجودة عىل شارع ليوبليانسك،بارتيزانسكا،كوروشكا،فرام

سكا.
كذلك سوق املستعمل الرخيص يف ايام االحاد يف املنطقة الصناعية تام يف تيزنو.

 TAM, Tezno -Maribor

http://kolesarji.org/
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شبكة املواصالت املدنية 

اذا اردت التنقل او السفر يف حدود الجمهورية باسعار رخيصة جدا , فكل ما 
عليك هو ان تقوم بالتسجيل /https://prevoz.org عىل املوقع التايل: 

حيث يوجد هناك اشخاص مشاركون يف املوقع يقومون بالقيادة باسعار رمزية 
جدا يف جميع اتجاهات سلوفينيا.

عىل هذا املوقع يوجد العديد من املسافرين و السائقني الذين يوفرون 
لك السفر والتنقل باسعار قليلة.كل ما عليك هو انشاء بريد الكرتوين و 
التسجيل لزيارة املوقع. اكرث املسافرين و السائقني عىل هذا املوقع هم 

من الشباب املتقنني ايضا للغات اخرى مثل االنجيليزية,االيطالية...الخ

البازارات املجانية

بعض  جداً  مغرية  بأسعار  او  مجاناً  يقدمون  الذين  االشخاص  من  الكثري  هناك 
املفروشات ، االثاث، املالبس اىل اخره. زر املواقع التالية:

http://www.bolha.com/podarim?b=av&ckatb=3549
http://www.podarimo.si/

http://www.kolektiva.si/maribor/
http://1nadan.si/ponudbe

https://prevoz.org/
http://www.bolha.com/podarim?b=av&ckatb=3549 
http://www.bolha.com/podarim?b=av&ckatb=3549 
http://www.podarimo.si/
http://www.kolektiva.si/maribor/
http://1nadan.si/ponudbe


111 اخرياً, االستقالل ٥ 
الشخيص،التظاُمن 
االجتامعي،ردود 

الفعل 

الدراسات ف و  االبحاث  ببعض  ريزوم  نحن مجموعة  قمنا  ماريبور  مدينة  ي 
إكتشفنا  حيث   . للمغرتبني  السياسية  االجتامعية،االقتصادية،و  االوضاع  عن 
ببعض  يعربون  يلتفظون و  ،قد  االدارية  باالعامل  القامئني  او  املوظفني  بان بعض 
عليك  لذلك   ، يجب  كام  إتجاهك  بواجبهم  يقومون  ال  او  العنرصية  التعبريات 
الحذر فيام لو واجهت مثل هذه املشاكل بالتقدم بشكوى ضد هؤالء االشخاص 
يك ال يكررون مثل هذه االخطاء ، و لتنشيط السيطرة و املراقبة عليهم من جهة 

السلطات املعنية.
و نحن هنا مجموعة ريزوم ملساعدتك لتحقيق حقوقك، لذلك نرجوا و نأمل بأن تقوم 
بإعالمنا واالتصال بنا إذا إحتجت اىل مساعدة او واجهت مثل هذه املشاكل عىل أٍي من 
عناويننا السابقة، يك نقوم بنرش مشكلتك وطرحها للمسؤلني واملعنني يف سبيل مساعدتك.
االختالط يف املجتمع وكذلك املجموعات املستقلة و املنظامت االنسانية،وتوسيع 
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شبكة االتصال الشخيص ،وكذلك االستقالل الذايت. هي أموٌر تساعدنا عىل إيجاد 
حياة افضل و معيشة ارفه. لذلك دعونا نتحد و نتصل و نهتم كٌل باالخر للوصول 
اىل هدفنا املشرتك اال و هو ان تعيش اخي حياة بسيطة سعيدة ال حياة صعبة 

شقية. ريزوم دامئاً بجانبك ال نِحُل مكانك لكننا معك جنباًَ بجنب.

اخرب ريزوم مبا تريد و تتمنى سنكون دامئاً بجانبك للمحاولة قدر االمكان 
و تجد هنا االمان  مبساعدتك يك تجد طريقك ويك نُسهل عليك غربتك، 
تسهيل   و  بتوجيهك  سنقوم   كذلك  لك.و  كحق  االجتامعي  الضامن  و 

مشاكلك بالنصائح و التوجيه.

ال تنتظر،ال تتكاسل،التؤجل،التخف - إفعل

مركز نصائح املهاجرين ريزوم
Svetovalnica za migrante rizomalnica

عنوان: 
CAAP, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor

هاتف: ٠٧٠٣٤٤٣٨٤

الربيد االلكرتوين: 
rhizome.association@gmail.com

وقت الدوام الرسمي لريزوم من االثنني حتى 
الجمعة من ١٠ صباحا حتى ٢ عرصا
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http:www.vanjabucan.com

http:www.vanjabucan.com



