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هي آراء الُكتاب وال تعكس �لضرورة وجهات نظر  )IOMمنشورات املنظمة الدولية للهجرة (إّن اآلراء الواردة يف 
التعبري عن أّي   هذا املنشوراملنظمة الدولية للهجرة. كما ال يُقصد من التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف  

رأي على اإلطالق من جانب املنظمة الدولية للهجرة فيما يتعّلق �لوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو 
 طقة، أو يف ما يتعّلق  �لوضع القانوين لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو ختومها. من

إّن املنظمة الدولية للهجرة تلتزم �ملبدأ القائل �ن اهلجرة عندما تتم على حنو منظّم ويف ظروف إنسانية تعود �لنفع 
الدولية للهجرة تعمل مع شركائها يف ا�تمع على املهاجرين وعلى ا�تمع. وبصفتها هيئة حكومية دولية فإن املنظمة  

الدويل بغية: املساعدة على مواجهة التحد�ت املتزايدة اليت تطرحها إدارة اهلجرة؛ تعزيز استيعاب املسائل املتعلقة 
�هلجرة؛ تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل اهلجرة؛ وضمان احرتام الكرامة اإلنسانية للمهاجرين 

 عايتهم.ور 
إصدار هذ  األورويب،    نشور امل  امت  االحتاد  إطاربفضل دعم  واالستقبال   يف  الدولية  احلماية  تعزيز  "بر�مج  مشروع 

السياسات الرمسية لالحتاد   �لضرورة  تعكس  . ومع ذلك فإن اآلراء الواردة فيه ال"واالندماج لالجئني يف األرجنتني
 األورويب. 

 

  (IOM)إصدار املنظمة الدولية للهجرة 
 ، الطابق الثاين "أ" 1046شارع كاجاو الرئيسي رقم  

 مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً 
 C1023AAQالرمز الربيدي:  

 مجهورية األرجنتني 
 9148-4811 / 1035-4815-11-54+هاتف:  

   iombuenosaires@iom.intعنوان الربيد اإللكرتوين:  
 /www.argentina.iom.int/coوين:  املوقع اإللكرت 

 

 إن هذا املنشور مل ُحيّرر رمسياً من قبل املنظمة الدولية للهجرة. 
 إن هذا املنشور صدر دون موافقة وحدة املنشورات التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. 

 ) IOM(املنظمة الدولية للهجرة  ] 2020[© 

دليل التوجيه واحلصول على اخلدمات االجتماعية لألشخاص املهاجرين )،  2020االقتباس: املنظمة الدولية للهجرة (
 ، األرجنتني، مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً. IOM. يف مجهورية األرجنتني
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املنشور أو أي جزء منه أو ختزينه أو نقله عرب أي وسيلة (سواء مجيع احلقوق حمفوظة. ال جيوز استنساخ كامل هذا  
كانت إلكرتونية أو ميكانيكية أو التصوير أو النسخ أو أي وسيلة أخرى) دون احلصول على إذن خّطي مسبق من 

 الناشر.

 فهرس املوضوعات
 4 ..................................................................................................... مدينة أَِيدو 

 5 ............................................................................................. أرقام هاتف مفيدة 

 6 .......................................................................................... احلصول على السكن 

 6 ........................................................................................... احلصول على التعليم 

 8 .......................................................................................... احلصول على الصحة 

 10 ............................................................................................ البحث عن عمل 

 10 .................................................................................................. إدارة املال 

 11 ....................................................................................... نظام النقل واملواصالت 

 11 ........................................................................................ احلصول على احلقوق 

 13 ................................................................................................... االندماج 

 15 ........................................................................................... مصادر ذات صلة 

 

 

 دويِ أَ  مدينة
 

 أيدو مدينة صغرية تقع يف بلدية مورون يف مقاطعة بوينس آيرس. 
غرب العاصمة الفيديرالية. وهي مكونة من منطقة العاصمة من املقاطعة  وسط  تقع بلدية مورون يف  

 م رلينغَ و من الشمال أ  ها. حتدسارمينتومخس بلدات، هي: كاستيالر وأيدو وإل �لومار ومورون وبيجا  
ومن اجلنوب الغريب مريلو ومن اجلنوب   ْتِرس ِدِفْربيروومن الشمال الغريب إتوساينغو ومن الشمال الشرقي  

 . الَمتانساالشرقي 
 ميكن الدخول يف الرابط التايل:  مورونوللمزيد من املعلومات حول بلدية 
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www.moron.gob.ar/ 
  10اهلواتف احملمولة فلها  أما  .  )4�لرقم    تبدأ(  خا�ت   8األرضية    طوط. لدى اخل011:  رمز النداء اآليل

 ). 15�لرقم  تبدأ( خا�ت 
 

 أرقام هاتف مفيدة
 

 7777 - 4489 (011) بلدية مورون 

 4100 – 4133 (011)  مستشفى مورون

 911 الشرطة

  SAME-SAMPI ( 107الطوارئ الطبية (
(011) 4628 – 5555 
0800 – 345 - 7263 

 2127 - 4483 (011) /103 الدفاع املدين

 2222 - 4629 (011) /100 رجال اإلطفاء 

 املواطننيأمن 
 مساء) 8صباحا إىل   8عة ا(من الس 

(011) 4443 – 2012   
 

مركز البلدية للمساعدة الشاملة لألشخاص  
 يف حاالت العنف

0800 – 345 - 6853 

 6766 - 666 - 0800 خدمة األهايل مكتب 

اإلبالغ عن بيع املخدرات واملشرو�ت 
 الكحولية للصغار واملراهقني 

0800 – 345 - 0013  
4133 - 3211 

 2022 - 222 – 0800 األمن  شكاوى سوء أداء رجال

 4444 / 3333 – 4659 (011) مركز الشرطة الثاين يف مورون (أيدو) 

 6150 - 4629 (011) ملرأة واألسرة (مورون) اخلاص �مركز الشرطة 

 6746 - 4628 (011) (أيدو)  قيادة العمليات الوقائية ا�تمعية
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 احلصول على السكن 
 
 امتالكه. إمكانية إمكانية حصول العائالت على سكن اجتماعي و  مؤسسة إسكان املقاطعةقدم ت

 متطلبات التسجيل:
  جمموعة أسرية. لديه قدم تاملكون يأن 
 رجنتينية (األوية اهلبطاقة  ملأن حيDNI(. 
 سنة 18 زيد العمر عنأن ي. 
   مستفيدا من أي مسكن أو أرض ممنوحة من   األسريةجيب أال يكون أي فرد من أفراد ا�موعة

 ة األرجنتينية. دولال
  .جيب أال يكون أي فرد من أفراد ا�موعة األسرية ميتلك ممتلكات عقارية 

 
هاب حتدد كل بلدية املتطلبات التكميلية وفقا خلصوصيات كل بر�مج سكين. لتقدمي الطلب جيب الذو 

االستعالم   ميكنو .  )Almirante Brown 946(   946رقم    ريانيت براونأمليف شارع    مورونبلدية    مقر  إىل
 يف:زيد من املعلومات  امل عن
 

 مؤسسة إسكان املقاطعة  

www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social 
 

 احلصول على التعليم 
 

 دور احلضانة ور�ض األطفال
ر�ض    7إىل سنتني) و  ا يوم  45من    لألطفالدور حضانة (  6يتكون النظام التعليمي يف بلدية مورون من  

يوما    45ن لديهم من  مل جممعات (دور حضانة ور�ض أطفال    3سنوات) و  5إىل    3أطفال (ألطفال من  
 وللمزيد من املعلومات ميكن الدخول يف الرابط التايل:  سنوات). 5إلـى 

www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/educacion/jardines-municipales/ 
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 تخصص التعليم امل

 "د. رامون كارجيو"  السمع وثقالءمدرسة البلدية لألطفال الصم 
وى التمهيدي  الصم وثقالء السمع ولديها مراحل تعليمية خمتلفة: املستهي مدرسة خمصصة لألطفال  

  3شاملة للطفل الذي ال يزيد عمره عن    عنايةومدرسة ابتدائية والتدريب على العمل. وتقدم كذلك  

 اضطرا�ت اللغة.  الذين يعانون للألطفاة ساعد، وخدمة املسنني
 للمزيد من املعلومات ميكن الذهاب إىل:

 ، أيدو2122شارع لوس أندس رقم العنوان: 
Los Andes 2122, Haedo 

 8950 – 4443 (011)اهلاتف: 
 electrónico: info@ramoncarrillo.esc.edu.ar: اإللكرتوينالربيد 

 
 " (مستقبلي)Mi futuroمدرسة البلدية اخلاصة "

 
اإلعاقة،    تفرضها احتياجات تعليمية    ممن لديهمهذه املؤسسة خمصصة للبنني والبنات واملراهقني والبالغني  

الرعاية املبكرة واالندماج،   تتيح.  على العملمهام التعليم الرمسي وأنشطة التدريب    آخذًة على عاتقها
 ). CFI( ومدرسة ابتدائية ومركز تدريب شامل

 للمزيد من املعلومات ميكن الذهاب إىل:
 ، إل �لومار1007رقم   دوس ينَيت كوِ نْ س سِ تُ نْـ ميل أوتشوسيِ نيو آالعنوان: شارع 

Año 1852 N° 1007, El Palomar 
 8362 – 4758 (011)اهلاتف: 

 
 " (خاص غري رمسي)Atravesarte"مركز البلدية العالجي 

عاما والذين يعانون من اضطرا�ت نفسية    14و  3أعمارهم بني    املرتاوحة  األطفال يساعد هذا املركز  
يف مدرسة عادية أو    متابعتها النظام املدرسي، إما بسبب صعوبة    ة عنشديدة. وهذه حاالت خارج

. لدى املركز فرقة من املختصني: أخصائيون  برامج املدارس اخلاصة �لوضع الذي يعانون منه   عدم عالقةل
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ويف املعاجلة �ملوسيقى ويف التعبري الفين والبدين الذين يعملون اجتماعيون ومتخصصون يف علم النفس  
 تعليمية مناسبة �دف تثقيفهم.  أجواءبطريقة شخصية مع كل فرد ملدة سنة تقريبا ويف 

 
 ، كاستيالر 947رقم  سالعنوان: شارع أرّيسيفِ 

Arrecifes 947, Castelar 
 9781 - 4483 / 6049 – 4661 (011)اهلاتف: 

 dir.educacion@moron.gov.arالربيد اإللكرتوين: 
 

 إدارة الرتبية والعليم 
 ، الطابق األول، مورون622العنوان: شارع بيليغريين رقم 

Pellegrini 622, 1° Piso, Morón 
 3309 – 4133 (011)اهلاتف: 

 dir.educacion@moron.gov.arالربيد اإللكرتوين: 
 
 
 الصحة  صول علىاحل
 

 SUMARبر�مج «سومار» 
 يسعى بر�مج «سومار» يف مقاطعة بوينس آيرس إىل تعزيز حصول ا�تمع على الصحة.

 /www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar  املعلومات يرجى الدخول يف الرابط التايل: للمزيد من 
 

 مراكز الرعاية الصحية األولية
منتشكل املراكز الصحية املستوى األول   هي موزعة يف بلدية مورون  و النظام الصحي.    األقل تعقيداً 

الوقاية    تعزيز و�دف خدماته    حاجة مستعجلة.ا واألكثر  عوز جد أكرب يف املناطق األكثر  ا�كملها مع تو 
، وقسم إسعافات طب األسنان وقسم إسعافات طب التوليد وحىت  بصورة مستمرةاألمراض    املعاجلة منو 

 ة.ودة خدمة الصحة العامجب االرتقاءقسم األشعة، من أجل 
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 يرجى الدخول يف الرابط التايل:  ةصحيالكز ا ر امل  لمزيد من املعلومات حولل
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/salud/centros-de-salud-y-vacunatorio/ 

 بلدية مورون مستشفى وللمزيد من معلومات حوله: يف
 مستشفى بلدية مورون

 ، مورون 848العنوان: شارع مونيت رقم 
Monte 848, Morón 

 9543 - 4629 / 1599 - 4629 / 1165 - 4629 / 1164 - 4629 (011)اهلاتف: 
 4100 - 4133: حمّول اهلاتف

 5588 - 555 - 0800اخلط ا�اين: 
 

 ) SAMEنظام اخلدمة الطبية يف حاالت الطوارئ (
  .هو خدمة رعاية جمانية ملا قبل دخول املستشفى  )SAMEنظام اخلدمة الطبية يف حاالت الطوارئ (

ذلك، فإ�ا تنسق أعماهلا مع الشرطة  بلدية مورون. و�إلضافة إىل    منازلتعمل يف الطرق العامة ويف  
 .ا من الدوائروأمن املواطنني ورجال اإلطفاء واملرور والدفاع املدين وغريه

 
 ) SAMPIالرعاية الطبية الشاملة لألطفال (نظام 

أعمارهم   املرتاوحة  لألطفال) هو خدمة طبية منزلية جمانية  SAMPIنظام الرعاية الطبية الشاملة لألطفال (
يف بلدية مورون، وتقدم الرعاية يف املنازل وأي أدوية حيتاجها    من املقيمني  عاما  14يوما إىل    31بني  

 املريض.
 

 ) DASAM( للكبار املنزليةالرعاية الطبية  نظام
ممن يعانون  ) هو خدمة طبية منزلية ملسين بلدية مورون  SAMDA(  لكبارنظام الرعاية الطبية املنزلية ل 

مراجعة طبية    -يف حالة الضرورة-غري خطرية. يقوم الطبيب �لرعاية األولية يف منزل املريض و  أمراضاً 
 يف املركز الصحي األقرب إىل املنزل.
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أو   3243 – 5279 (011)للمزيد من املعلومات حول خدمات الرعاية الطبية يرجى التواصل على الرقم 
 samemoron@moron.gov.arعلى الريد اإللكرتوين 

 
 

 البحث عن عمل 
 

 ميكن االستعالم عن فرص التوظيف املتاحة يف: 
 ترويج سياسات العملإدارة 

 ، الطابق األول، مورون 471العنوان: شارع سان مارتني رقم 
San Martín 471, 1º piso, Morón 

 (خط مباشر)  3835 - 4489 (011)اهلاتف: 
 عصرا. 4صباحا إىل  8ساعات العمل: من يوم االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 

 agenciadeempleo@moron.gob.arالربيد اإللكرتوين: 
 
 

 الإدارة امل
 

ومعامالت   النقدا. وميكن كذلك سحب امليتيح احلساب املصريف لصاحبه طرق دفع خمتلفة عن الدفع  
 أخرى من خالل أجهزة الصراف اآليل اليت تعمل على مدار الساعة.

 
 الوطين األرجنتيينصرف امل

 مورون، 1708رقم   ريبادابياشارع العنوان: 
Rivadavia 1708, Morón 

 8967 - 4629 (011) اهلاتف: 
 عصرا.  3صبحا إىل  10ساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
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 مصرف مقاطعة بوينس آيرس
 ، أيدو15956العنوان: شارع ريبادابيا رقم  

Rivadavia 15956, Haedo 
 8967 - 4629 (011)اهلاتف: 

 عصرا.  3صبحا إىل  10ساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
 
 

 واملواصالت  نظام النقل
 

لدى بلدة أيدو شبكة واسعة من وسائل النقل العام، وخاصة احلافالت وقطارات الركاب. ومير فرع  
 عرب بلدات كاستيالر وأيدو ومورون.   التابع للخطوط احلديدية األرجنتينية  نتوميِ سارْ مورينو خلط  -أونسي

 
 

 قوق احلاحلصول على 
 

 والتنوع وحقوق اإلنسان  نوع اجلنسأمانة املرأة و 
والتنوع من منظور   ة بشؤون نوع اجلنساملعنيعامة  السياسات  ال�دف األمانة إىل وضع وتنفيذ وتقييم  

مع �ج مستعرض جلميع أقسام وهيئات حكومة بلدية مورون. للمزيد  شامل يف إطار حقوق اإلنسان و 
 من املعلومات ميكن التواصل على الربيد اإللكرتوين التايل:

secretariadegenerosyddhh@moron.gob.ar 
 
 

 " (العيش بدون عنف) Vivir sin violenciaمركز البلدية "
  و ومزدوج  ن و واملثلي  ثليات امل(  LGBTIQنساء وألفراد جمتمع  ل يقدم املركز االستشارة واملساعدة الشاملة ل

وذلك  اجلنسانية   اهلوية  و ومغاير   اجلنسي  امليل اجلناسية،  اهلوية  على  القائم  العنف  املعرضني حلاالت   (
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علم   ومتخصصات يف  اجتماعية  وأخصائيات  من حماميات  يتكون  التخصصات  متعدد  فريق  بقيادة 
 النفس.

 للمزيد من املعلومات: 
 ، مورون 289رقم  ميندوساالعنوان: شارع 

Calle Mendoza 289, Morón 
 2198 – 3179 / 0386 - 3177 / 6272 - 4629 (011) / 6853 - 345 – 0800اهلاتف: 

 عصرا. 5صبحا إىل   8ساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
 dir.violenciadegenero@moron.gob.arالربيد اإللكرتوين: 

 
 برامج العمل االجتماعي 

يد العون هلم يف  ف برامج العمل االجتماعي إىل حتسني جودة حياة األشخاص من خالل تقدمي  د�
للمزيد    كل طلب وحاجة حمددة.  إىل�ج شامل يسمح �الستجابة    خالل  احتياجا�م االجتماعية من

�لرقم   االتصال  ميكن  الربامج  حول  املعلومات  الدخول    7860 - 4489 (011)من  املوقع    إىلأو 
 : اإللكرتوين

www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/accion-social/programas/ 
 

 إدارة سياسات الطفولة والشباب 
ورفع مستوى    مورون  بلديةلى السياسات العامة لع صول األطفال والشباب  ح إىل تعزيز    اإلدارةتسعى  

. للمزيد من املعلومات حول اخلدمات اليت تقدم اإلدارة الوعي حول املشاكل املتعلقة �ألطفال والشباب 
 إىل:  التوجهفيمكن 

 ، مورون1300رقم  سارمِينتوالعنوان: شارع 
Sarmiento 1300, Morón 

 0194 / 0165 – 4628 (011)اهلاتف: 
 عصرا. 4صبحا إىل   8ساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 

 ninezyjuventud@moron.gob.arالربيد اإللكرتوين: 
 املوقع اإللكرتوين: 
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www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/accion-social/ninez-y-juventud/ 
 

 ذوي اإلعاقةإدارة سياسات 
 إىل: التوجه ميكن ، اإلدارة هاللمزيد من املعلومات حول اخلدمات اليت تقدم

 ، مورونِتْنِبْنُسنكاجاو الرئيسي وشارع اسْ شارع  تقاطع العنوان: 
Av. Callao y Stenvenson, Morón 

 7774 – 4486 / 7776 – 4489 (011)اهلاتف: 
 ا. ظهر  12صبحا إىل  9، من الساعة واجلمعة واألربعاءساعات العمل: االثنني 

 discapacidad@moron.gob.ar الربيد اإللكرتوين:
 
 

 االندماج 
 

 الثقافة
 الثقافية لبلدية مورون ميكن الدخول يف الرابط التايل:  العروضملعرفة 

www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/cultura/accion-cultural/ 
للمزيد  للتدريب على التمثيل والفنون البصرية واحلرف الشعبية.    مساحات خمصصةلدى البلدية  كذلك  و 

 الرابط التايل:  إىلمن املعلومات يرجى الدخول 
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/cultura/formacion-cultural/ 

 
 " نتوميِ سارْ البلدية "دومينغو فاوستينو مكتبة 

املكان  عدّ يُ  قبلالذي    ، هذا  ما  إىل  بناؤه  والتدريب    ة مهم  حمطة  ،عاما  107  يعود  والتشاور  للبحث 
جملدا تشكل خمتلف األقسام   40.000تمع. لديها حاليا أكثر من  ميع أفراد ا�جل  ، تفتح أبوا�اواالبتكار

. مشاركة 70شريكا �شطا ومتوسط يومي من    5000وجماالت املعرفة املختلفة. ولدى املكتبة أكثر من  
والكبار، والسرد الشفوي،   نوكذلك يقدم هذا املكان األنشطة ا�انية التالية، وهي: ورش أدبية للشبا
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الت القراء اجلدد، ومقهى أديب،  والتجليد والرتميم، وز�رات إرشادية للمراحل  عليمية املختلفة وللشركاء 
 غري تقليدية. مساحات إبداعيةوأعمل لنشر القراءة يف 

 ، مورون 763العنوان: شارع براون رقم 
Brown 763, Morón 

 مساء.  8صباحا إىل  8ساعات العمل: من يوم االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
 2142 - 4483 (011)اهلاتف: 

 
 )MuMoمتحف البلدية للتاريخ والفنون يف مورون (

) املكان الضروري لتعزيز قيمة الرتاث املادي  MuMoيُعّد متحف البلدية للتاريخ والفنون يف مورون (
 وغري املادي للبلدية. تقام فيه ز�رات إرشادية جمانية ومفتوحة للمجتمع. 

 ، مورون 59شارع كاسوجو رقم العنوان: 
Casullo 59, Morón 

 مساء. 7صباحا إىل  10ساعات العمل: من يوم الثال�ء إىل اجلمعة، من الساعة 
 1456 – 4629 (011)اهلاتف: 

 
 مسرح غريغوريو ديه ال فريّير

 . 1412 - 4483 (011)فيمكن االتصال �لرقم التايل  ليت تقام فيه،ملعرفة جدول العروض واألنشطة ا
 

 الر�ضة 
 " غوركي غرا�"متعدد الر�ضات لبلدية مركز ا

التايل:  الرابط  الدخول يف  ميكن  الر�ضات  متعدد  املركز  يف  تقدَّم  لليت  ا�انية  األنشطة  مقرتح  ملعرفة 
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/deportes/polo-deportivo-municipal-gorki-
grana/ 

 
 مدارس الر�ضة بر�مج 
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متعدد الر�ضات غوركي غرا� وكذلك بشكل المركزي يعمل الرب�مج على مدار السنة يف مركز البلدية 
والشبا والبنات  البنني  ليتمتع  البلدية  (الكرة   البالغون  نيف  للسوفتبول  منازهلم  قريبة من  بدروس جمانية 

 اللينة) والكرة الطائرة الشاطئية والتزحلق وألعاب القوى والتنس وكرة القدم والرتفيح والرجيب وغريها.
 مات ميكن الدخول يف الرابط التايل: للمزيد من املعلو 

www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/deportes/programas-deportivos/ 
 

 ذات صلةمصادر 
 

 /www.gba.gob.arمقاطعة بوينس آيرس:  
 /www.moron.gob.ar:  مورونبلدية 

 www.gba.gob.ar/viviendaمؤسسة إسكان مقاطعة بوينس آيرس: 
 طفال:األضانة ور�ض احلدور 

www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/educacion/jardines-municipales/ 
 : املتخصصالتعليم 

www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/educacion/escuelas-de-educacion-especial/ 
 SUMAR  :www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumarبر�مج "سومار" 

 مراكز الرعاية الصحية األولية:  
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/salud/centros-de-salud-y-vacunatorio/ 

 : التابع للخطوط احلديدية األرجنتينية  سارمينتوخط 
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-
recorridos/areametropolitana/lineasarmiento 

   برامج العمل االجتماعي:
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/accion-social/programas/ 

 إدارة سياسات الطفولة والشباب: 
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/accion-social/ninez-y-juventud/ 

 cultural/-gestion/cultura/accion-www.moron.gob.ar/nuestra العمل الثقايف:

 : "غوركي غرا�"مركز البلدية متعدد الر�ضات 
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www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/deportes/polo-deportivo-municipal-gorki-
grana/ 

 بر�مج مدارس الر�ضة:  
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/deportes/programas-deportivos/ 








