
SAN FERNANDO

التوجيه واحلصول على اخلدمات االجتماعية   – لألشخاص املهاجرين يف مجهورية األرجنتني    دليل 
 بلدة سان فر�ندو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo UE / ACNUR / OIM 





 شارك يف اإلعداد: 

 )  IOMاملنظمة الدولية للهجرة ( 
 مكتب األرجنتني

 املكتب، رئيسة يز غابرييال ِفر�ند
 

 املؤلفة
 ساندرا ماَسْنيت 

 

 تدقيق احملتوى 
 أغوْستينا غاالنْتيين 

 َكَر�جو   ز خيمينا بريي
 ز ِمْرسيِدس لوبي

 

 الرتمجة 
 حممد صارم 
 سهري عقيل
 مجيل فواز

 

 تصميم الغالف والصفحات الداخلية 

 



 
هي آراء الُكتاب وال تعكس �لضرورة وجهات   )IOMمنشورات املنظمة الدولية للهجرة ( إّن اآلراء الواردة يف  

التعبري  هذا املنشورنظر املنظمة الدولية للهجرة. كما ال يُقصد من التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف 
عن أّي رأي على اإلطالق من جانب املنظمة الدولية للهجرة فيما يتعّلق �لوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو 

 طقة، أو يف ما يتعّلق  �لوضع القانوين لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو ختومها. مدينة أو 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 على املهاجرين وعلى ا�تمع. وبصفتها هيئة حكومية دولية فإن املنظمة  
ا�تمع الدويل بغية: املساعدة على مواجهة التحد�ت املتزايدة اليت تطرحها إدارة اهلجرة؛ تعزيز استيعاب املسائل  
اإلنسانية  الكرامة  اهلجرة؛ وضمان احرتام  التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل  املتعلقة �هلجرة؛ تشجيع 

 عايتهم.للمهاجرين ور 
مشروع "بر�مج تعزيز احلماية الدولية واالستقبال   يف إطار بفضل دعم االحتاد األورويب،    نشورامل  امت إصدار هذ 

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/coاملوقع اإللكرتوين:  

 

 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[© 



) للهجرة  الدولية  املنظمة  لألشخاص )،  2020االقتباس:  االجتماعية  اخلدمات  على  واحلصول  التوجيه  دليل 
 ، األرجنتني، مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً.IOM.  املهاجرين يف مجهورية األرجنتني

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. 
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 سان فر�ندو  بلدة
نال دي سان فر�ندو  وكَ   ، وجزر ديلتا ديل �را�  ،جييسوبريّ   ،� تورْ كْ سان فر�ندو مع بِ   بلدةتشكل  

و�ري    ،رووسان إيسيدْ   ،ريمنطقة سان فر�ندو (تقع يف مقاطعة بوينس آيرس) اليت تتاخم مناطق تيغْ 
تيغْ  منطقيت  جزئياً  تتاخم  وهي  بال�.  ال  دي  و  وكامْ لوخان  إِ با�ري  مقاطعة  وجنوب  رِ رتْ نْ ،  يوس  ي 

تعد  األومجهورية   الشرقية.  مساحات كثيفة   بلدةوروغواي  تضم  اليت  للمنطقة  مركزاً  فر�ندو  سان 
السكان وتتصدر فيها النشاطات الصناعية، والتجارية واخلدماتية.فضالً عن أ�ا تعترب عاصمة املالحة  

 يف األرجنتني نظراً لكثرة ورشات بناء القوارب ونوادي القوارب.

صف اليت �ب من جنوب شرق �ر متكررة وضخمة بسبب العوا  فيضا�ت يعاين شاطئ املنطقة من  
 ال� النامجة عن تدفق مياه �ر لوخان اهلائلة. يبو دي البْ رِ 

كيلوتراً من مدينة    90كيلومرتاً من بوينس آيرس العاصمة وعلى    30تقع منطقة سان فر�ندو على بعد  
 . س عاصمة مقاطعة بوينس آير �الالبْ 

 : ك الدخول إىل الرابط التايلملزيد من املعلومات عن بلدية سان فر�ندو، ميكن
www.sanfernando.gob.ar/ 

). تتألف اهلواتف اجلوالة من 4اهلواتف الثابتة مؤلفة من مثانية أرقام (تبدأ �لرقم و  011الرمز اهلاتفي: 
 ). 15أرقام (تبدأ �لرقم   10

 هواتف مفيدة
 

 6864 – 777 – 0800       ألهايلخدمة ا

  3224 – 4746 / 103       الدفاع املدين

 3264 - 444 - 0800       العنف املنزيل

 2878 - 777 – 0800      الوقاية ا�تمعية خدمة 
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              83/88 /0808/09 – 4580   1 رقم  خمفر شرطة سان فر�ندو

 

 احلصول على السكن 
 

 إمكانية حصول األسرة على مسكن ومتلكه. تقدم مؤسسة إسكان مقاطعة بوينس آيرس

 متطلبات التسجيل هي:

 .أن تكون جزء من جمموعة عائلية 
   حامل بطاقة هوية أرجنتينية دي إن إي 
  سنة.  18عمر فوق 
 من أي مسكن أو أرض ممنوحة من الدولة   اً أال يكون أي من أفراد األسرة مستفيد

 األرجنتينية 
  األسرة مالكاً لعقارات أال يكون أي من أفراد 

 

حتدد كل بلدية املتطلبات اإلضافية اخلاضعة خلصائص كل بر�مج إسكان. لتقدمي الطلب عليك أن 
  1218حتضر إىل بلدية سان فر�ندو يف شارع خوان إِن ماديرو رقم 

Juan N. Madero 1218 

 ميكن أن حتصل على مزيد من املعلومات بدخول رابط معهد املقاطعة للسكن:
www.gba.gob.ar/vivienda 
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 احلصول على التعليم 
 

أماكن   تقدم  حملية  تربوية  ومراكز  حمددة  تعليم  برامج  البلدية  يستطيع لدى  حيث  وجيدة  مناسبة 
وإ��ً   ،األطفال جديدة والتواصل مع نظرائهم    خربات والشباب ممارسة نشاطات واكتساب    ، ذكوراً 

شراف عليهم من قبل أخصائيني أكفاء. وكذلك تقدمي دعم مدرسي من البلد�ت للعناية  وال سيما اإل
 صعو�ت يف التعّلم.الذين يعانون من  ،ذكوراً وإ��ً  ،�ألطفال

  نيبالغالشباب و متكن الواجلامعي توجد ثالثة مراكز جامعية     جمال التحصيل يف املعاهد املتوسطةيف
طبيقها يف جمال العمل وحيا�م  لمن احلصول على التدريب واكتساب املزيد من املعارف والوسائل  

تقدم بعض هذه املؤسسات دورات لتعلم اللغة اإلسبانية. ميكنك االستفسار يف أقرب    ،اليومية. أيضاً 
 مركز تعليمي. 

 

 لعامة للتعليم ا دارة اإل

 ، سان فر�ندو  600العنوان: كينتا إْل أومبو، شارع ليِرب�دور الرئيسي رقم 
Quinta El Ombú, Av. Libertador 600, San Fernando 

 2146 - 4746 (011)اهلاتف: 

 الرابعة مساء. إىل الساعة  صباحا 7أوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 املعلومات وخريطة املراكز التعليمية ميكنك ز�رة املوقع: مزيد من للحصول على 
www.sanfernando.gob.ar/direccion-general-de-educacion/centros-educativos 

 البلدية التعليمية  ات مساعد
 ملزيد من املعلومات ميكنك دخول الرابط التايل: 



8

www.sanfernando.gob.ar/direccion-general-de-educacion/apoyos-escolares-
municipales 

 

 اكز البلدية اجلامعيةمر 
للتدريب والتأهيل املهين عن طريق اتفاقيات مع جامعات وطنية وغريها  املراكز هي مؤسسات تعليمية  

 من املؤسسات التعليمية. تقدم دورات مستمرة يف التأهيل املهين ودورات إعداد للدراسة اجلامعية. 

 ملزيد من املعلومات ميكنك دخول الرابط التايل: 
www.sanfernando.gob.ar/direccion-general-de-educacion/universidades 

 

 الب ا�انية تذكرة الط
أو االبتدائية أو الثانوية يف    التمهيدية متنح تذكرة الطالب يف املقاطعة للطالب والطالبات يف املرحلة  

يف  النظاميني  اجلامعيني  وللطالب  الدولة  من  مساعدات  تتلقى  اليت  اخلاصة  أو  العامة  املؤسسات 
 اجلامعات العامة. 

 ميكنك االستفسار عن املتطلبات يف املوقع االلكرتوين التايل: 
www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto 

 

 العناية �لصحة 
 

لدى مدينة سان فر�ندو عرض متنوع يف مراكز صحية جمانية، مقسمة على حنو اسرتاتيجي حسب 
 االختصاص أو درجة احلالة الطارئة. ميكنك االطالع على العرض الكامل يف: 

www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto 
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لدى أمانة الصحة العامة يف سان فر�ندو برامج خمتلفة يف جمال الصحة. ميكنك االطالع عليها يف  
 الرابط التايل: 

www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/programas-
de-salud 

لتوجد يف سان فر�ندو مستشفيات   الرابط   لبلدية.�بعة  الدخول إىل  املعلومات ميكنك  ملزيد من 
 التايل:

www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/hospitales-

municipales 

 

   شهادة إعاقة
توجد يف إطار اخلدمة الوطنية إلعادة التأهيل جلنة تقييم اإلعاقة متعددة التخصصات اليت تقيم كل  

نح االرشاد والتوجيه  متهم.  على حقوقاألشخاص املعاقني  أنواع اإلعاقات وتثبتها وتضمن حصول  
 حول االحتياجات اخلاصة لكل شخص.

 

 قسم اإلعاقة واالدماج االجتماعي

 مارتني رودريغيس (ِسنرتو دي سالود "كريسول")، بيكتور�   وتوكومان تقاطع  العنوان: 
Tucumán y Martín Rodríguez (Centro de Salud “Crisol”), Victoria 

 3372 - 4506 (011)اهلاتف: 

 اخلامسة مساًء. إىل الساعة    الثامنة صباحا أوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة

 juntadediscapacidad@sanfernando.gov.ar :لكرتوينالربيد اإل

 

 ميكنك االستفسار أيضاً يف:

 

 أمانة الصحة العامة: 

 سان فر�ندو  ،  675ن العنوان: براندسِ 
Brandsen 675, San Fernando 

 6137 - 4746 (011)اهلاتف: 

 الرابعة مساء. إىل الساعة   السابعة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 

 البحث عن عمل 
 

 املهين التدريب 
لتنفيذ برامج   البلدية  التدريب  ميكنك االستفسار يف مكتب توظيف  العمل، وتقدمي  التحفيز على 

 عمل.عن  عند البحثوربطه �لشركات احمللية 

 املهين اإلدارة العامة للتوظيف والتدريب 

 ، سان فر�ندو 2270العنوان: شارع أبيجانيدا الرئيسي 
Av. Avellaneda 2270, San Fernando 

 5734 - 4580 (011)اهلاتف: 

 empleo-de-www.sanfernando.gob.ar/direccionاملوقع اإللكرتوين: 
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 ميكنك االستفسار أيضاً يف:

 

 أمانة الصحة العامة: 

 سان فر�ندو  ،  675ن العنوان: براندسِ 
Brandsen 675, San Fernando 

 6137 - 4746 (011)اهلاتف: 

 الرابعة مساء. إىل الساعة   السابعة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 

 البحث عن عمل 
 

 املهين التدريب 
لتنفيذ برامج   البلدية  التدريب  ميكنك االستفسار يف مكتب توظيف  العمل، وتقدمي  التحفيز على 

 عمل.عن  عند البحثوربطه �لشركات احمللية 

 املهين اإلدارة العامة للتوظيف والتدريب 

 ، سان فر�ندو 2270العنوان: شارع أبيجانيدا الرئيسي 
Av. Avellaneda 2270, San Fernando 

 5734 - 4580 (011)اهلاتف: 

 empleo-de-www.sanfernando.gob.ar/direccionاملوقع اإللكرتوين: 
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 إدارة املال
 

الدفع نقداً. ميكنك  لدفع غري  اأن تكون صاحب حساب مصريف ميكنك من احلصول على وسائل  
اليت تعمل على    بعمليات مصرفية أخرى عن طريق أجهزة الصراف اآليلأيضاً سحب املال والقيام  

 مدار الساعة.

 )  Banco de la Nación Argentinaمصرف �نكو ديال �سيون أرِخنتينا ( 

 ، سان فر�ندو  999العنوان: شارع تريس دي ِفربيرو 
3 de Febrero 999, San Fernando 

 4 4444 - 666 – 0810اهلاتف: 

 الثالثة عصرا. إىل الساعة    العاشرة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 

 " يريّاسايب ال تْ "سوق 
للمنتجات   معرض  أول  املدينة  هذه  إىل    اليت  العضويةيوجد يف  املنتج  من  مباشرة  بشرائها  يسمح 

 املستهلك. املنتجون وأصحاب املشاريع والفالحون أنفسهم حيتلون مكان البائع يف هذه املعارض. 

، على )Tren de la Costa(  ترين دي الكوستا  التابعة لقطار  العنوان: يف حمطة القطار سان فر�ندو 
 ، سان فر�ندو  1000(روساريو) عند شارع ليبري�دور الرئيسي رقم  الرصيفني ماديرو َوأر�س 

 اخلامسة مساء. إىل الساعة    العاشرة صباحا من الساعة  يوم السبتأوقات الدوام: 

 : ميكنك الدخول إىلمنفذ بيعك اخلاص من أجل فتح 
www.sabelatierra.com/quiero-abrir-un-mercado-sabe-la-tierra/   
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 نظام النقل 
 

العام، وال سيما حافالت وقطارات لنقل الركاب  لدى سان فر�ندو شبكة   النقل  واسعة خلدمات 
فيه رحالت على منت طائرة مستأجرة ودبلوماسية إىل البالد   سّري تُ والراكبات. وفيها مطار دويل أيضاً  
 وعلى حنو خاص املنطقة الشمالية من مقاطعة بوينس آيرس.   ،ا�اورة واملقاطعات داخل األرجنتني

 87 , 60 ,57 ,371 ,343 ,21 ,203 ,15: احلافالت يف البلدية هيخطوط أرقام 

 

خطوط احلديدية ي التابع لل من جهة أخرى، يعرب منطقة سان فر�ندو ثالثة فروع من خط القطار ميرتْ 
وفرع آخر رامال أحد هذه الفروع يعرف �سم بـَْنَكالري الذي ينتهي مساره يف سارايت  .  األرجنتينية

سي لديه أربع حمطات: بيكتور�، بريّجييس، سان فر�ندو وَكارو�، ويغطي املسار ريتريو (يف العاصمة  
 تا.  رين ديال كوسْ تيغري. أخرياً، لدى سان فر�ندو "احملطة القدمية" الواقعة يف تْ  - بوينس آيرس)

 

 احلصول على احلقوق 
 

اليت   الربامج  أو  األماكن  أو  املؤسسات  بعض  هي  اهذه  على حقوقك  سميكنك  لتحصل  تشار�ا 
 املختلفة بصفتك شخص مهاجر يف بلدية سان فر�ندو. 

 

 ج االجتماعيا دمإلاإلدارة العامة للتنمية البشرية واالحتواء وا

 هنا ميكنك االستفسار عن الربامج االجتماعية واالتفاقات الدولية للتأمني االجتماعي.
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 فر�ندو ، سان 675العنوان: براندِسن 
Brandsen 675, San Fernando 

 للحصول على معلومات أوىف:
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/direccion-
general-de-desarrollo-humano-contencion-e-inclusion-social 

 

 اخلدمة احمللية حلماية حقوق الطفل واملراهق والرتويج هلا

يد  ملمارسة حقوق  إذا علمت عن وجود انتهاك حمتمل أو �دتستقبل الشكاوى أو تتدخل رمسياً  
تفادي فصل الطفل عن أسرته و/أو الوصي عليه و/أو    اليت �دف إىليارات  اخل  توفرالطفل واملراهق.  

 وتنفذها. من يتوىل مهمة العناية به

 ، سان فر�ندو 1369ري دو�نت نْ إِ العنوان: 
Henry Dunant 1369, San Fernando 

  4314 - 4744 (011) اهلاتف: 

 الثانية بعد الظهر.  إىل الساعة    الثامنة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 :مزيد من املعلومات يف
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/direccion-
general-de-desarrollo-humano-contencion-e-inclusion-social/Area-ninez-
adolescencia-y-familia/servicio-local-de-proteccion-y-promocion-de-los-
derechos-del-nino-nina-y-adolescente 

 

 الرتبية اجلنسية بر�مج 

قانون   إطار  اختصاصيات الشاملة  ةاجلنسي  الرتبيةضمن  من  مؤلف  االختصاصات  متعدد  فريق   ،
والبالغني   ندربن األطفال ذكوراً وإ��ً والشبايتوليد  أخصائيات  نفسانيات ومرشدات اجتماعيات و 

  يف هذا ا�ال.

 سان فر�ندو ، 1369ري دو�نت نْ إِ  العنوان:
Henry Dunant 1369, San Fernando 

 1892 - 4725 (011) اهلاتف: 

 ffamiliarsanfernando2019@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 اخلامسة مساء. إىل الساعة    الثامنة صباحا أوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة

 

 مكتب نوع اجلنس والتنوع اجلنسي

العنف القائم على نوع  من    حلاالت أو غري مباشرة    ةشخص بطريقة مباشر تعرض  يتدخل يف حاالت  
يكونه  املؤسسي، إخل. وانتهكت حقوقه على إثرها.    ،املرتبط بسياق معني  ، العنف األسري  ،اجلنس

فريق متعدد االختصاصات مؤلف من اختصاصيني واختصاصيات نفسانيني ومرشدات اجتماعيات  
امل  حماولة احتوائه كماوحماميات يطبقون اسرتاتيجيات ترمي إىل منع حدوثه و/أو   ساعدة يقدمون 

 العنف.  أشكالرشاد لضحا� مجيع واإل

 ، سان فر�ندو 1369ري دو�نت نْ إِ  العنوان:
Henry Dunant 1369, San Fernando 

 4314 - 4744 (011) اهلاتف: 

  اخلامسة مساء. إىل الساعة    الساعة الثامنة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من 
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قانون   إطار  اختصاصيات الشاملة  ةاجلنسي  الرتبيةضمن  من  مؤلف  االختصاصات  متعدد  فريق   ،
والبالغني   ندربن األطفال ذكوراً وإ��ً والشبايتوليد  أخصائيات  نفسانيات ومرشدات اجتماعيات و 

  يف هذا ا�ال.

 سان فر�ندو ، 1369ري دو�نت نْ إِ  العنوان:
Henry Dunant 1369, San Fernando 

 1892 - 4725 (011) اهلاتف: 

 ffamiliarsanfernando2019@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 اخلامسة مساء. إىل الساعة    الثامنة صباحا أوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة

 

 مكتب نوع اجلنس والتنوع اجلنسي

العنف القائم على نوع  من    حلاالت أو غري مباشرة    ةشخص بطريقة مباشر تعرض  يتدخل يف حاالت  
يكونه  املؤسسي، إخل. وانتهكت حقوقه على إثرها.    ،املرتبط بسياق معني  ، العنف األسري  ،اجلنس

فريق متعدد االختصاصات مؤلف من اختصاصيني واختصاصيات نفسانيني ومرشدات اجتماعيات  
امل  حماولة احتوائه كماوحماميات يطبقون اسرتاتيجيات ترمي إىل منع حدوثه و/أو   ساعدة يقدمون 

 العنف.  أشكالرشاد لضحا� مجيع واإل

 ، سان فر�ندو 1369ري دو�نت نْ إِ  العنوان:
Henry Dunant 1369, San Fernando 

 4314 - 4744 (011) اهلاتف: 

  اخلامسة مساء. إىل الساعة    الساعة الثامنة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من 
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 االندماج 
 

العقلية واحلركية   البلدية نشاطات لألشخاص ذوي االعاقة    ،واحلسية �دف ضمان االندماجتوفر 
 .قوقهمالتامة حلمارسة املو  وتكافؤ الفرص، 

وإ��ً، واملسنني،  مراكز ر�ضية توفر نشاطات على األرض ومسبح    9لدى البلدية   لألطفال ذكوراً 
عالوة على ذلك، يسعى املعلمون إىل تشجيع االهتمام لدى  واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.  

األطفال، ذكوراً وإ��ً، والشباب والبالغني مبمارسة الر�ضة اليت خيتارو�ا اليت ترتافق مع التدريب يف 
 ، والشعور �ملسؤولية). جمال القيم االنسانية (االحرتام، االلتزام، التضامن، التسامح

 ت.فعالياعاماً حيث يستطيعون االشرتاك يف نشاطات ونزهات و    55 فوق  يوجد مركز ر�ضي للبالغني

 للحصول على معلومات أوىف ميكنك احلضور إىل:

 إالدارة العامة للر�ضة

 أرنولدي)، بريّجييس (زاوية   2600العنوان: �ستور 
Pasteur 2600 (esquina Arnoldi), Virreyes 

 الرابعة مساء. إىل الساعة    الثامنة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 deporte-de-general-www.sanfernando.gob.ar/direccionاإللكرتوين:  املوقع

 

وأيضاً   الثقافية  املراكز  يف  حملية  ورشات  الثقافة  إدارة  تقدم  ذلك،  إىل  التابعة يف  إضافة  املؤسسات 
 ، يشمل جمال النشاطات الواسع أنواع خمتلفة من الرقص مثل فولكلورو املنطقة.  أحناء  لألحياء يف كل  

وإ��ً،  لمسرح  و   ،يوغاوأيضاً    ،و�شا� وسومبا  ،وسالسا  ،و�نغو ودروس    ،لبالغنيلو ألطفال، ذكوراً 
 والطبل وأكثر من ذلك بكثري.  ،وآلة املفاتيح  ، والبيانو ،والكمان ،عزف على الغيتار
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عالوة على ذلك، تُنظَّم معارض، ومهرجا�ت موسيقية وعروض جمانية يف خمتلف أحناء املدينة �دف  
ج الثقافة وتوفري أماكن خمتلفة ليتمكن الفنانون والفنا�ت احملليون من ممارسة فنهم، ويف الوقت تروي

 نفسه، إجياد أماكن جديدة ملمارسة الرقص واملوسيقى والتمثيل.  

 

 ثقافةلإدارة ا 

 ، سان ِفر�ندو  600يف شارع ليِرب�دور العنوان: كينتا ِإْل أْومبو 
: Quinta El Ombú en Av. Libertador 600, San Fernando 

 2507 - 4746 (011) اهلاتف: 

 الرابعة مساء. إىل الساعة   السابعة صباحاأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة 

 اإللكرتوين:  املوقع
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secretaria-de-privada-y-
coordinacion/direccion-general-de-cultura 

 

 صلةذات مصادر 
 

 /www.gba.gob.ar  مقاطعة بوينس آيرس:

 /www.sanfernando.gob.ar بلدية سان فر�ندو: 

 iendawww.gba.gob.ar/viv  إسكان املقاطعة:  مؤسسة

  إدارة التعليم العامة:
www.sanfernando.gob.ar/direccion-general-de-educacion/centros-educativos 



 مراكز جامعية يف البلدية: 
www.sanfernando.gob.ar/direccion-general-de-educacion/universidades 

 www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto تذكرة الطالب ا�انية: 

 أمانة الصحة العامة لسان فر�ندو: 
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/centros-de-
salud 

 empleo-de-www.sanfernando.gob.ar/direccion  والتدريب املهين:إدارة التوظيف العامة 

   :بع للخطوط احلديدية األرجنتينيةميرتي التا خط
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-
recorridos/areametropolitana/lineamitre 

 :  دماج االجتماعياإلدارة العامة للتنمية البشرية، واالحتواء، واإل
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/direccion-
general-de-desarrollo-humano-contencion-e-inclusion-social   

 احمللية حلماية حقوق الطفل واملراهق:   دمةاخل
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/direccion-
general-de-desarrollo-humano-contencion-e-inclusion-social/Area-ninez-
adolescencia-y-familia/servicio-local-de-proteccion-y-promocion-de-los-
derechos-del-nino-nina-y-adolescente 

 deporte-de-general-www.sanfernando.gob.ar/direccion  العامة للر�ضة: دارةاإل

   الثقافة: إدارة
www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secretaria-de-privada-y-
coordinacion/direccion-general-de-cultura 
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