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

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

 يف ما يتعّلق  �لوضع القانوين لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو ختومها. 
إّن املنظمة الدولية للهجرة تلتزم �ملبدأ القائل �ن اهلجرة عندما تتم على حنو منظّم ويف ظروف إنسانية تعود �لنفع على 

الدولية للهجرة تعمل مع شركائها يف ا�تمع الدويل املهاجرين وعلى ا�تمع. وبصفتها هيئة حكومية دولية فإن املنظمة  
املتعلقة �هلجرة؛  اليت تطرحها إدارة اهلجرة؛ تعزيز استيعاب املسائل  املتزايدة  التحد�ت  بغية: املساعدة على مواجهة 

 عايتهم.تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل اهلجرة؛ وضمان احرتام الكرامة اإلنسانية للمهاجرين ور 
مشروع "بر�مج تعزيز احلماية الدولية واالستقبال واالندماج   يف إطاربفضل دعم االحتاد األورويب،    نشورامل  امت إصدار هذ 

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

  (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. 
 الدولية للهجرة. إن هذا املنشور صدر دون موافقة وحدة املنشورات التابعة للمنظمة  

 ) IOM(املنظمة الدولية للهجرة  ] 2020[© 

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

جيوز استنساخ كامل هذا املنشور أو أي جزء منه أو ختزينه أو نقله عرب أي وسيلة (سواء كانت مجيع احلقوق حمفوظة. ال  
 إلكرتونية أو ميكانيكية أو التصوير أو النسخ أو أي وسيلة أخرى) دون احلصول على إذن خّطي مسبق من الناشر. 

 

 فهرس املوضوعات
 4 ............................................................................................ مدينة سان فرنسيسكو 

 5 ................................................................................................................... هواتف مفيدة 

 5 ........................................................................................................... احلصول على السكن 

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

 8 ................................................................................................... احلصول على العناية الصحية 

 8 ...................................................................................................................... نظام النقل 

 8 ............................................................................................................... البحث عن عمل 

 9 .......................................................................................................................إدارة املال 

 10 ......................................................................................................... احلصول على احلقوق 

 12 ......................................................................................................................االندماج 

 12 ............................................................................................................ مصادر ذات صلة 

 

 

 سان فرنسيسكو  مدينة
.  اإلدارية  وت سان خوس  منطقة، ومدينة رئيسية يف  كوردو� سان فرنسيسكو هي إحدى مدن مقاطعة  

  عاصمة املقاطعة، ويف الشرق على حدود مقاطعة سانتا   كوردو�كيلومرت من     206تقع على بعد  
 يف.
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سان فرنسيسكو يف منطقة غنية �لثروة احليوانية والزراعية واإلنتاج الوفري من فول   �حية كما تقع  
 لبان �لغة اجلودة. كما أصبحت مركزا صناعياً هاماً يف املنطقة.والذرة ومنتجات األ  حمقالصو� وال

 الدخول إىل الرابط التايل : ك املعلومات حول بلدية سان فرنسيسكو ميكن ملزيد من 
www.sanfrancisco.gov.ar 

اهلواتف احملمولة من و )  4أرقام (تبدأ برقم     6من    . اهلواتف الثابتة مؤلفة  03564ي:  اهلاتفالرمز  
 ). 15برقم   أ أرقام (تبد  8

 
 هواتف مفيدة

 
 111 - 439 (03564) بلدية سان فرنسيسكو:

 000 - 420 (03564) طوعون: ترجال اإلطفاء امل
 107 املستشفى: 

 706 - 443 (03564) : 6الشرطة احمللية، الوحدة  
 103 الدفاع املدين:

 156 - 421 (03564) :الرئيسية حمطة احلافالت 
 105 طوارئ البيئة: 

 
 احلصول على السكن 

 
 ميكن االستفسار عن املعلومات من: 
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 املقاطعةإدارة إسكان 
 ، الطابق الثالث، سان فرنسيسكو107شارع ليِرب�دور سور الرئيسي  العنوان:

Avenida Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco  

 6 / 5 / 784 – 443 (03564) اهلاتف: 
 

 احلصول على التعليم 
 

سان فرنسيسكو. ميكنك للتعرف على املؤسسات التعليمية االبتدائية العامة واخلاصة يف مدينة  
 دخول الرابط التايل: 

www.sanfranciscodigital.com.ar/rubro/educacionales/nivel-primario/ 

 
 و�ئق التسجيل 
اهلوية    بطاقةبعض املتطلبات لتسجيل الطالب والطالبات، منها،    كوردو�مدارس مقاطعة    ىلد

دي إن إي، بطاقة تقومي السنة الدراسية السابقة، أو شهادة الدراسات السابقة. جيب تقدمي السجل 
(التقرير الصحي السنوي) كل عام. وكالمها     ISA(الشهادة الصحية الوحيدة) والـ    )  CUS(  الطيب  

احلة ملدة  جيب ملؤمها من قبل أخصائي صحي، يُنصح �لتوجه إىل أي مركز صحي قريب. وهي ص
 عام واحد وجيب أن جتدد يف العام التايل، حني تسجيل الطالب للدورة الدراسية التالية. 

 هو:  التحميلرابط 
www.cba.gov.ar/certificado-unico-de-salud-c-u-s/ 

 
 ا�انية تذكرة التعليم 
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 الرابط التايل وإمالء االستمارة:  دخولللحصول على تذكرة التعليم ا�انية، جيب 
 www.cba.gov.ar/programa/boleto-educativo-gratuito/ 

شارع نوييب دي  وبعد االنتهاء من ذلك، جيب الذهاب إىل مكتب إدارة النقل احمللي للبلدية يف:  
 الستالم التذاكر.  1187خوليو 

 
 تقنية الوطنية اجلامعة ال

 تضم، اليت  الوطنية  التقنيةلجامعة  التابعة لكليات  الكلية سان فرنسيسكو احمللية، هي إحدى  
ودراسات عليا تستجيب الحتياجات التنمية امللموسة يف املنطقة. وفضال عن    جامعية  فروع دراسة

 لديها املرصد الفلكي، ومنطقة األرصاد اجلوية.  فإنذلك 
 ، سان فرنسيسكو 501شارع أونيربسيداد الرئيسي  العنوان:

Avenida de la Universidad 501, San Francisco 

 402 – 435 / 147 – 421 (03564)اهلاتف: 
 facultad@sanfrancisco.utn.edu.ar الربيد االلكرتوين:
 www.sanfrancisco.utn.edu.ar املوقع االلكرتوين:

 
 وزارة التعليم (للمقاطعة)

 ، الطابق الثالث، سان فرنسيسكو107شارع ليِرب�دور سور الرئيسي  العنوان:
 6 / 5 / 784 - 443 (03564) اهلواتف: 

  

 العناية الصحيةاحلصول على 
 

 مستشفى خوسيه بر�ردو إتورّاسيب 
اخلارج العيادات  يف  الصحية  الرعاية  خدمات  املستشفى  واالسعاف  ييقدم  املرضىة،  .  وقبول 

 136 – 429 (03564)للحصول على مواعيد ميكن االتصال �لرقم 
 ، سان فرنسيسكو 450ا كولني غدومين العنوان:

Dominga Cullen 450, San Francisco 

 19 / 718 – 443 (03564)  اهلواتف:
 

 نظام النقل 
 

 ملعرفة خطوط املواصالت وجداول مواقيت خمتلف احلافالت ادخل إىل الرابط التايل:
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/lineas-de-colectivos-96 

 الرابط التايل:  يف يف مركز املدينة ميكنك احلصول على معلومات حول موقع مواقف احلافالت 
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/paradas-de-microcentro-78 

 
 البحث عن عمل 

 
 نسيسكو الصناعيةمنطقة سان فرا 
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تضم املنطقة الصناعية األنشطة الصناعية املتنوعة امللتزمة �حداث مصفوفة إنتاجية هدفها الرخاء  
 العام.

 ، سان فرانسيسكو 4891فرانسيسكو �مبيغليوين  العنوان:
Santiago Pampiglione 4891, San Francisco 

 844 - 445 / 840 - 445 / 803 - 421 (03564)  أرقام اهلواتف:
 info@parqueindustrialsanfrancisco.com الربيد االلكرتوين:

 /www.parqueindustrialsanfrancisco.comاملوقع االلكرتوين: 
 (يف املقاطعة) العملوزارة 

 ، الطابق الثالث، سان فرنسيسكو107شارع ليِرب�دور سور الرئيسي  العنوان:
Avenida Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco 

 6 / 5 / 784 - 443 (03564)  اهلواتف:
 

 إدارة املال
 

 )  Banco de la Gente( ملقاطعة كوردو�بـَْنكو ديال خينيت  مصرف 
 )األهايلمصرف  بـَْنكو ديال خينيت (، يوجد بر�مج ُيسمى  التوظيف وتشجيع    املساواة يف إطار أمانة  

للتدريب.    مكانيقدم وسائل ائتمان للمشاريع، ويوفر خيارات لتدابري احتياجات مقدم الطلب و 
 : يفميكن العثور على مزيد من املعلومات 

https://empleo.cba.gov.ar/lineas-de-microprestamos/   

 

 بـَْنكو ديال خينيت: مصرف  فروعخمتلف  احلضور إىل
 فرع ِسْنْرتو

ْنِتسيْنكو دي ماجو  العنوان:  ، سان فرنسيسكو 1627شارع بيـْ
 33 /11 / 700 – 438 (03564)  اتف:و اهل

 الواحدة ظهراً.  الساعة حىت الثامنة صباحا  عةامن االثنني إىل اجلمعة من الس  الدوام: أوقات 

   نتوسارميِ  فرع  
 ، سان فرنسيسكو796شارع نوييب دي خوليو  العنوان:
 880 - 438 (03564) اهلاتف: 

 الواحدة ظهراً.  حىت الساعة الثامنة صباحا من الساعة االثنني إىل اجلمعة من : أوقات الدوام
 

 يْسيتو فرع أُ 
 ، سان فرنسيسكو495شارع أوركيسا الرئيسي  العنوان: 

 3 / 882 – 438 (03564) اهلاتف: 
 الواحدة ظهراً.  حىت الساعة الثامنة صباحا من الساعة الثنني إىل اجلمعة  من : اأوقات الدوام

 
 احلصول على احلقوق 

 
وال  ة حرجة  اقتصادي  ةلألشخاص الذين ميرون حبالة اجتماعي  االقتصاديةتوفر البلدية املساعدة  

ور التعليمي ألولئك الذين  ميكنهم توفري االحتياجات األساسية. كما تسعى أيضاً إىل تعزيز التط
 عجزهم اقتصاد�ً.  أو الدراسة العليا بسببالدراسة اجلامعية  ةإمكانية مواصل  يفتقرون
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 ةتماعيج اال نميةاإلدارة العامة للت

 ، سان فرنسيسكو1187شارع نوييب دي خوليو  العنوان:
 118 - 439 / 111 - 439 (03564)  اهلواتف:

 

 املعرضات للعنفلنساء ا املقر العام لشؤون
لتقدمي  املرأة  ترافق  العنف.  حاالت  يف  وأبنائها  وبنا�ا  للمرأة  واحلماية  واملساعدة  التوجيه  تقدم 
الشكوى الالزمة. فضالً عن ذلك تقدم عالجاً نفسياً اجتماعياً تربو�ً شامالً للرجال الذين ميارسون 

  24يقعون ضحا�ه. لطلب املساعدة واحلماية ميكن االتصال برقم اهلاتف التايل خالل    وأالعنف  

 يوماً يف السنة:   365ساعة وطيلة 
0800 – 888 – 9898 

 
 ، الطابق الثاين، سان فرنسيسكو648شارع أبيجانيدا  العنوان:
 035 – 439 (03564) اهلاتف: 

 السادسة مساء. حىت الساعة الثامنة صباحا ة أوقات الدوام: امن الثنني إىل اجلمعة  من الساع
 

 مقر سان فرنسيسكو - املستهلك (يف املقاطعة) محاية
   ، الطابق الثالث، سان فرنسيسكو107شارع ليِرب�دور سور الرئيسي   . العنوان:

Av. Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco 

    6 / 5 / 784 - 443 (03564)   اهلواتف:

 
 االندماج 

 نشاطات وورشات 
عليم اللغات األجنبية، ومدارس للرقص، وورشات عمل يف الفنون البصرية  تيوجد يف البلدية خمرب ل

 والرسم، والرسم الزييت، واألدب، واملسرح.
 والثقافة والر�ضة عليم،املديرية العامة للت

 158 / 157 – 439 (03564)  اهلواتف:

  املوقع  االلكرتوين:
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/elencos-escuelas-y-talleres-61 

 
 الر�ضة 

  تقام بلدي حيث  ال   وجممع األلعاب الر�ضية يوجد يف سان فرنسيسكو صالة لأللعاب الر�ضية  
األنشطة الر�ضية املختلفة جلميع السكان. ملعرفة خطة البلدية السنوية الر�ضية ، ادخل إىل الرابط  

 التايل:  
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/plan-anual-de-actividades-63 

 
 ذات صلةمصادر 

 
 /www.cba.gov.ar   مقاطعة كوردو�:

 www.sanfrancisco.gov.ar/index:   فرنسيسكوبلدية سان 
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 االندماج 

 نشاطات وورشات 
عليم اللغات األجنبية، ومدارس للرقص، وورشات عمل يف الفنون البصرية  تيوجد يف البلدية خمرب ل

 والرسم، والرسم الزييت، واألدب، واملسرح.
 والثقافة والر�ضة عليم،املديرية العامة للت

 158 / 157 – 439 (03564)  اهلواتف:

  املوقع  االلكرتوين:
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/elencos-escuelas-y-talleres-61 

 
 الر�ضة 

  تقام بلدي حيث  ال   وجممع األلعاب الر�ضية يوجد يف سان فرنسيسكو صالة لأللعاب الر�ضية  
األنشطة الر�ضية املختلفة جلميع السكان. ملعرفة خطة البلدية السنوية الر�ضية ، ادخل إىل الرابط  

 التايل:  
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/plan-anual-de-actividades-63 

 
 ذات صلةمصادر 

 
 /www.cba.gov.ar   مقاطعة كوردو�:

 www.sanfrancisco.gov.ar/index:   فرنسيسكوبلدية سان 
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 : مؤسسات التعليم االبتدائي العامة واخلاصة
www.sanfranciscodigital.com.ar/rubro/educacionales/nivel-primario/ 

   املدارس الثانوية العامة واخلاصة:
www.sanfranciscodigital.com.ar/rubro/educacionales/nivel-medio/ 

 s/-u-c-salud-de-unico-www.cba.gov.ar/certificado  : املوحدةالشهادة الصحية 
 /www.cba.gov.ar/programa/boleto-educativo-gratuito  تذكرة تعليمية جمانية:

 www.sanfrancisco.utn.edu.ar اجلامعة الوطنية للتقنية: 
   :يف مركز املدينة حمطة احلافالت 

www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/paradas-de-microcentro-78 

 منطقة سان فرنسيسكو الصناعية:
 www.parqueindustrialsanfrancisco.com/ 

   والثقافة والر�ضة:  عليم،االدارة العامة للت
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/elencos-escuelas-y-talleres-61 

 actividades-de-anual-francisco.gov.ar/contenidos/planwww.san-63 الر�ضة: 
 










