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

 ) 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

جيوز استنساخ كامل هذا املنشور أو أي جزء منه أو ختزينه أو نقله عرب أي وسيلة (سواء  مجيع احلقوق حمفوظة. ال  
كانت إلكرتونية أو ميكانيكية أو التصوير أو النسخ أو أي وسيلة أخرى) دون احلصول على إذن خّطي مسبق 
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  القسم األكرب منيقيم  .  ميسيونسقاطعة  اإلدارية مبِإِن أِمل    لياندرو تقع يف منطقة    بلدةبيجا ليِربْ�د  
ِإِن أِمل وجمموعة قليلة من األشخاص يقيمون يف    لياندروبيجا ليرب�د يف املنطقة التابعة قانونياً لسكان  

 ِإِن أِمل. لياندرويف بلدية  املتوفرةاملصادر بعرض هذا الدليل قوم . لذلك سيريبلدية َكآجَ 

كيلومرتات عن مركز  9َوحوايل  ، ِإِن أملِ  لياندرو كيلومرتات عن مركز مدينة    4تبعد �حية بيجا ليرب�د 
 املقاطعة.  على مستوىن امرموقومها َسْبِيتّ مستشفى  مدينة َكآَجري. فيها مؤسسة تعليمية و

 ِإِن أِمل، ميكنك الدخول إىل الرابط: لياندروملزيد من املعلومات حول بلدية 
https://leandronalem.gob.ar/ 

الثابتة مؤلفة من    03754الرمز اهلاتفي ملدينة بيجا ليرب�د:    ).  4أرقام (تبدأ �لرقم      6. اهلواتف 
 ). 15أرقام (تبدأ �لرقم   8تتألف اهلواتف اجلوالة من   

 

 هواتف مفيدة
 

 (03754) 420 - 455     ِإِن أملِ  لياندروبلدية 

 100    اإلطفاء

 562 - 423 (03754)          املستشفى 

 101   الشرطة

 (03754) 421 – 816  بيت الثقافة

 174 – 421 (03754)  سياحةال

 

 السكن احلصول على 
 

 سكانالبنية التحتية واإل أمانة

االقتصادية   املساعدة  تقدم  ذلك،  على  عالوة  املساكن.  لبناء  مشاريع  تنفيذ  عن  مسؤولة  األمانة 
 لتحسني مساكن الناحية. 

 ِإِن أملِ  لياندرو،  187دي ماجو  كوسينْ العنوان: بْينتِ 
25 de Mayo 187, Leandro N. Alem 

 1000داخلي  455 – 420 (03754)   اهلاتف: 

 

 احلصول على التعليم 
 

تعليمية   مؤسسات  املقاطعة  املراحل  عامة  لدى  األمانة  و جلميع  تقدم  جمانياً.  �ا  االلتحاق  ميكن 
 إىل الرابط التايل:   املساعدة للتعليم بر�جماً لالبتكارات الرتبوية. ملزيد من املعلومات ادخل

http://guacurari.misiones.gov.ar/ 

 

 ميسيونس يف  ا�انيةاحلكومية تذكرة الطالب 
هي منحة تقدمها املقاطعة للطالب  )    BEEGM(    ميسيونستذكرة الطالب احلكومية ا�انية يف  

 لضمان حقهم يف التعليم.   

 https://beg.misiones.gov.ar/#/homeدخل إىل الرابط التايل: ا ملزيد من املعلومات 
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 السكن احلصول على 
 

 سكانالبنية التحتية واإل أمانة

االقتصادية   املساعدة  تقدم  ذلك،  على  عالوة  املساكن.  لبناء  مشاريع  تنفيذ  عن  مسؤولة  األمانة 
 لتحسني مساكن الناحية. 

 ِإِن أملِ  لياندرو،  187دي ماجو  كوسينْ العنوان: بْينتِ 
25 de Mayo 187, Leandro N. Alem 

 1000داخلي  455 – 420 (03754)   اهلاتف: 

 

 احلصول على التعليم 
 

تعليمية   مؤسسات  املقاطعة  املراحل  عامة  لدى  األمانة  و جلميع  تقدم  جمانياً.  �ا  االلتحاق  ميكن 
 إىل الرابط التايل:   املساعدة للتعليم بر�جماً لالبتكارات الرتبوية. ملزيد من املعلومات ادخل

http://guacurari.misiones.gov.ar/ 

 

 ميسيونس يف  ا�انيةاحلكومية تذكرة الطالب 
هي منحة تقدمها املقاطعة للطالب  )    BEEGM(    ميسيونستذكرة الطالب احلكومية ا�انية يف  

 لضمان حقهم يف التعليم.   

 https://beg.misiones.gov.ar/#/homeدخل إىل الرابط التايل: ا ملزيد من املعلومات 
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 )  ISAM(  ميسيونس َسْبِيتّ يف الاملعهد العايل 

والتلميذات  للتالميذ  التعليم  املعهد  السبتيةيعلى حنو    ،يقدم  الكنسية  مبادئ  مع  للمراحل    ،توافق 
 األولية واالبتدائية والثانوية والعليا.

 بيجا ليِربْ�د ،  410العنوان: شارع روسيا الرئيسي 
Av. Rusia 410, Villa Libertad 

 0209 - 122 – 0810اهلاتف: 

 isam@educacionadventista.org.arالربيد اإللكرتوين: 

 /https://isam.educacionadventista.com/nosotros: اإللكرتوينالرابط 

 

 احلصول على العناية الصحية
 

   SUMAR مارو بر�مج سُ 

 مار أثر ملموس يف جمال الصحة لدى السكان. و كان لرب�مج املقاطعة سُ 

 االتصال �لربيد اإللكرتوين التايل:ملزيد من املعلومات ميكنك  
programa.sumar.misiones@gmail.com   

 أو الدخول إىل الرابط التايل:
https://sumarmisiones.wordpress.com/contacto/ 

 

 البحث عن عمل 
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 إدارة التوظيف 

دخول سوق تسعى إدارة التوظيف إىل تشجيع التوظيف من خالل تدريب األشخاص ليتمكنوا من 
 .العمل

 :  ملزيد من املعلومات ميكنك التوجه إىل

 ِإِن أملِ  لياندرو بلدية 

 ِإِن أملِ  لياندرو،  187العنوان: بْينِتسيْنكو دي ماجو 
25 de Mayo 187, Leandro N. Alem 

 1218داخلي  455 – 420 (03754)اهلاتف:   

 

 إدارة املال
 

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

 مدار الساعة.

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

 ِإِن أملِ  لياندرو،  97 بِلغرانو الرئيسيالعنوان: شارع 
Av. Belgrano 97, Leandro N. Alem 

 012 - 420 (03754)اهلاتف: 
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 نظام النقل 
 

ِإِن أِمل إىل نواحي أخرى يف    لياندروإذا أردت معرفة أوقات رحالت احلافالت ومسارا�ا لالنتقال من  
 s/posada-www.alemapp.com.ar/alem، ادخل إىل الرابط التايل:  ميسيونسمقاطعة 

 

 احلصول على احلقوق 
 

 إدارة الر�ضة

  . ِإِن أملِ   لياندرو  اإلدارة مسؤولة عن النشاطات الر�ضية كافة اليت جتري يف جممع األلعاب الر�ضيةإن  
وأيضاً، تروج للر�ضة يف أحياء املدينة عن طريق تقدمي الدعم للر�ضيني احملليني يف الفعاليات الر�ضية  

 .   842 – 423 (03754)املختلفة. ملزيد من املعلومات اتصل برقم اهلاتف:  

 

 إدارة الطفولة واملراهقة واألسرة

 ِإِن أملِ  لياندرو،  187العنوان: بْينِتسيْنكو دي ماجو 
25 de Mayo 187, Leandro N. Alem 

 1202داخلي  455 – 420 (03754)اهلاتف:   

 

 االندماج 
 

عقائد    تالقي أتباع   ذلك إىلأدى  وقد    من املهاجرينِإِن أِمل    لياندرويتكون جزء كبري من عدد سكان  
يف حتديد يوم    . ينتمون إىل حوايل ثالثني كنيسة خمتلفةمسيحية   لالحتفال وكان هذا العامل حامساً 
السكان يف أكرب عدد من  جتذب  وهو أحد االحتفاالت اليت     1995يف عام  بعيد امليالد  الوطين  

احمللي  ستوى  املفنانون مشهورون على    هكما حضر آالف األشخاص سنو�ً     هويشارك في  ميسيونس
 وا عروضهم.مليقد والوطين

 دخل إىل الرابط التايل: ا  املعلومات عن االحتفال الوطين بعيد امليالدملزيد من 
https://leandronalem.gob.ar/fiesta-nacional-de-la-navidad-del-litoral/ 

�طباقها  اجلالية األملانية  مشاركة  الذي تربز فيه    (اجلعة)  مهرجان املقاطعة للبرية   ِإِن أملِ   لياندرو تستقبل  
 : املوقعالبرية. ملزيد من التفاصيل ميكنك ز�رة أصناف التقليدية و 

https://leandronalem.gob.ar/fiesta-provincial-de-la-cerveza/ 

 

 ذات صلةمصادر 
 

 /https://misiones.gob.ar :ميسيونسمقاطعة 

 /https://leandronalem.gob.ar  :ِإِن أِمل  لياندروبلدية 

 /http://guacurari.misiones.gov.ar : بر�مج االبتكارات الرتبوية

 :  ميسيونستذكرة الطالب احلكومية ا�انية يف 
https://beg.misiones.gov.ar/#/home   

 ):   ISAM(  ميسيونساملعهد العايل السَبِْيتّ يف 
https://isam.educacionadventista.com/nosotros/ 
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عقائد    تالقي أتباع   ذلك إىلأدى  وقد    من املهاجرينِإِن أِمل    لياندرويتكون جزء كبري من عدد سكان  
يف حتديد يوم    . ينتمون إىل حوايل ثالثني كنيسة خمتلفةمسيحية   لالحتفال وكان هذا العامل حامساً 
السكان يف أكرب عدد من  جتذب  وهو أحد االحتفاالت اليت     1995يف عام  بعيد امليالد  الوطين  

احمللي  ستوى  املفنانون مشهورون على    هكما حضر آالف األشخاص سنو�ً     هويشارك في  ميسيونس
 وا عروضهم.مليقد والوطين

 دخل إىل الرابط التايل: ا  املعلومات عن االحتفال الوطين بعيد امليالدملزيد من 
https://leandronalem.gob.ar/fiesta-nacional-de-la-navidad-del-litoral/ 

�طباقها  اجلالية األملانية  مشاركة  الذي تربز فيه    (اجلعة)  مهرجان املقاطعة للبرية   ِإِن أملِ   لياندرو تستقبل  
 : املوقعالبرية. ملزيد من التفاصيل ميكنك ز�رة أصناف التقليدية و 

https://leandronalem.gob.ar/fiesta-provincial-de-la-cerveza/ 

 

 ذات صلةمصادر 
 

 /https://misiones.gob.ar :ميسيونسمقاطعة 

 /https://leandronalem.gob.ar  :ِإِن أِمل  لياندروبلدية 

 /http://guacurari.misiones.gov.ar : بر�مج االبتكارات الرتبوية

 :  ميسيونستذكرة الطالب احلكومية ا�انية يف 
https://beg.misiones.gov.ar/#/home   

 ):   ISAM(  ميسيونساملعهد العايل السَبِْيتّ يف 
https://isam.educacionadventista.com/nosotros/ 
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 :   SUMARبر�مج 
https://sumarmisiones.wordpress.com/contacto/ 

 /www.alemapp.com.ar/alem-posadasة:  وهلا الزمنيامسارات احلافالت وجد
 :االحتفال الوطين بعيد امليالد

https://leandronalem.gob.ar/fiesta-nacional-de-la-navidad-del-litoral/ 

 /https://leandronalem.gob.ar/fiesta-provincial-de-la-cerveza  :لبريةاملقاطعة لمهرجان 

 










