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1. ما هي الخدمات االجتماعية األساسية؟
يتكون نظام الخدمات االجتماعية العامة من مستويني:

 • -الخدمات االجتماعية األساسية أو الرعاية األولية وهي الوحدة األساسية وبوابة النظام العام للخدمات
االجتماعية نحن قريبون من األشخاص والعائالت الذين قد يحتاجون إىل مساعدتنا.

 لقد تم تشكيلنا من قبل فريق متعدد التخصصات كموظفني إداريني وأخصائيني اجتماعيني وعمال
مساعدة منزلية ومربني اجتماعيني وعائليني ومستشارين قانونني و مستشارين نفسيني.

 نحن أيًضا ندير و نقدم لك العديد من الخدمات الفنية واملالية واملادية والتي سنرشحها بالتفصيل يف هذا
الدليل.

• -خدمات اجتماعية متخصصة أو رعاية متخصصة.
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ملن هذه الخدمة
 لجميع األشخاص املسجلني يف سجل

سكان بلدة بارانياين.

متى يمكنك تقديم الطلب
ونصائح معلومات  إىل  تحتاج   عندما 
 حول الخدمات واملوارد والرعاية والدعم

يف مواقف مختلفة من حياتك.
 ما هي املتطلبات التي

تحتاجها للحصول عليها
لكل خدمة بالرشوط   سوف نخربك 
تبعا وذلك  تحتاجها  مساعدة   أو 

للقوانني السارية.

كيف نعمل
الذين يخدمون  مع فريق من الخرباء 
 األفراد أو العائالت أو تلك املجموعات

التي تعزز املشاركة االجتماعية.

كيف يمكنك تحديد موعد
أو معلومات  أية  عىل   للحصول 
الرقم عىل  باالتصال  قم   استشارة 
 948199870 من االثنني إىل الجمعة من

الساعة 8:30 حتى الساعة 14:00.

أين تجدنا
األساسية االجتماعية  الخدمات  قسم   يف 
ال دي  )بالثا  بارانياين  بلدية  مركز   يف 
 باث نيلسون مانديال, دون رقم, الطابق

األريض(.
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 هذه هي الربامج األربعة األساسية لكل الخدمات االجتماعية األساسية يف
بارانياين تقديم نشاطات وبرامج أخرى عىل املستوى االجتماعي

 ث( برنامج رعاية الطفل واألرسة يف
الرعاية األولية

يهدف األطفال تحت سن الرشد والعائالت.
 هدفها هو التأكد من أنك يف بيئة تسمح بتطورك
 الشخيص من خالل آليات تحميك وتدعمك عىل
من واالجتماعي  والعائيل  الشخيص   املستوى 
 خالل اإلجراءات التي يتم تنفيذها حسب ما ورد

يف ملف الخدمات االجتماعية العامة.

 ت( برنامج االندماج االجتماعي يف
الرعاية األولية

 وهو مخصص ألشخاص يف حالة خطر أو إقصاء
اجتماعي يف جو معني.

 هدفها هو مساعدتك عىل االندماج االجتماعي من
 خالل خدمات سيتم الحصول عليها حسب ما

ورد يف ملف الخدمات االجتماعية العامة.
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2. كيف يمكننا مساعدتك؟
تتم إدارة الربامج التالية يف قسم الخدمات االجتماعية بأسس البلدية :

 ب( برنامج لتعزيز االستقاللية
 الشخصية واالهتمام باألشخاص يف

حالة االعتماد عىل الغري
 وهو برنامج مخصص ملن يواجهون صعوبات يف
 إعالة أنفسهم أو االعتماد عىل أنفسهم أو معرضون

لخطر الوقوع يف االعتماد.
يقومون بمساعدة الذين  األشخاص  إىل   باإلضافة 

األشخاص املعتمدين عىل الغري.
 الهدف من هذا الربنامج هو الحصول عىل مزيد
 من االستقاللية الشخصية ومنع حاالت التبعية
يف ومساعدتك  الخاصة  احتياجاتك   وتلبية 
 الوصول إىل موارد بديلة إذا كنت بحاجة أو تريد

أن تكون يف مكان آخر غري منزلك.

 أ( برنامج الرتحيب والتوجيه
االجتماعي

مخصص لجميع السكان.
لك ونقدم  واحتياجاتك  وضعك  إىل   نستمع 
 االستجابة األوىل باإلضافة إىل إرشادك حتى تتمكن
 من الوصول إىل خدمات أنظمة الحماية االجتماعية
االجتماعية الخدمات  برامج  وبقية   املختلفة 

األساسية.
اجتماعي أخصائي  مع  مسبقاً  موعدًا   اطلب 
تلك منذ  لك  محرتفاً  مرجعاً  سيكون   )والذي 
 اللحظة( سيوضح الخطوات التي يجب اتخاذها
 يف حالتك والخدمات واملوارد التي يجب تشغيلها

ملساعدتك.
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ث( اإلحالة إىل برامج أخرى
برنامج معني إىل  تنضم  حالتك  عىل  وبناءً  السابقة  الخطوات   بعد 

والذي قد يكون تابعاً للخدمات االجتماعية األساسية ذاتها:
حالة يف  باألشخاص  واالهتمام  الشخصية  االستقاللية  تعزيز   • 

التبعية.
• االندماج االجتماعي.

• االهتمام بالطفل واألرسة.
خدمات متخصصة أخرى:

 • من نظام الخدمات االجتماعية )خدمة دعم اإلندماج االجتماعي
الشاملة الرعاية  خدمة  واملراهقني  األطفال  رعاية  خدمة   والعمل 
 لضحايا العنف الجنيس خدمة االندماج االجتماعي يف مجال اإلسكان

إلخ(.
 • أنظمة الحماية االجتماعية األخرى: الصحة والضمان االجتماعي
 والتعليم والتوظيف واإلسكان والعدالة وسياسات الهجرة ومنظمات

املبادرات االجتماعية )الصليب األحمر وكاريتاس إلخ(.

ج( تنمية العمل املجتمعي والوعي االجتماعي
 باإلضافة إىل ذلك نقوم بأنشطة وإجراءات لدعم الترصفات االجتماعية

اإليجابية والتوعية وتشجيع املشاركة االجتماعية.

ح( دعم حاالت االحتياجات الخاصة
 كل من االحتياجات األساسية والتوجيه والدعم يف عمليات االندماج

االجتماعي.

خ( املعالجة والحصول عىل الخدمات
سنخربك عنها بتفصيل يف املقطع التايل.

 ملزيد من املعلومات اطلب موعًدا موعداً عىل الرقم 948199870 من االثنني إىل الجمعة من
| www.baranain.comالساعة 8:30 حتى الساعة 14:00



 ملزيد من املعلومات  اطلب موعًدا موعداً عىل الرقم  948199870 من االثنني إىل الجمعة من
الساعة 8:30 حتى الساعة 14:00  | www.baranain.com |

6

3. خدماتنا
الخدمات املحددة التي نقدمها يف قسم الخدمات االجتماعية األساسية يف بارانياين هي:

أ( الرتحيب والتوجيه االجتماعي
 • اطلب موعدًا مسبًقا وسوف يلتقي بك أخصائي اجتماعي إلرشادك

وتقديم املشورة لك.
 • نقوم بتقييم الطلب الذي تقدمه لنا وندرس االحتياجات األخرى

التي قد تظهر يف حالتك.

ب( التقييم االجتماعي
• نحدد الحالة أو الحاجة املرتبطة بالطلب الذي قدمته إلينا.

• نقوم بتعريف قدراتك ونقاط القوة املوجودة يف حالتك.

ت( التشخيص االجتماعي أو االجتماعي الرتبوي
ا لوضعك ونخربك بما يمكن عمله  • نقدم لك تحليالً وتقييًما مهنيً

وكيف يمكن أن تطور الوضع.
 • نحن ندعمك بطريقة احرتافية حتى تتخذ القرارات واإلجراءات التي

نقرتحها.
• نرافقك خالل برنامج التدخل الذي ستتبعه.
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قسم الحقوق االجتماعية يف حكومة نافارا
 تعباً ملا هو موجود يف قائمة الخدمات االجتماعية بشكل عام )قانون املقاطعة 69/2008 بتاريخ 17 يونيو

وقانون املقاطعة 30/2019 بتاريخ 20 مارس والذي يعدل القانون السابق(.

أ( رعاية األشخاص املعالني
منها :

• خدمة تقييم حالة اإلعالة.
• خدمات عن بعد.

 • خدمة الرعاية السكنية اإلسكان
املؤقت املركز النهاري.

 • خدمة لدعم االستقاللية
الشخصية ومنع التبعية.

 • املساعدات املالية لإلقامة يف
 منزل املعالني ودعم مقدمي

الرعاية للمعالني.

 • املساعدات االقتصادية
للمساعد الشخيص للمعالني.

ب( رعاية املسنني
منها :

 • تقييم وضع األرسة للحصول
عىل مساكن.

 • خدمة الدخل املؤقت والرعاية
السكنية.

• خدمات عن بعد.

ت( االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة
منها :

• خدمة تقييم اإلعاقة.
 • خدمة تقييم مالءمة

التوظيف والعمل.

 • خدمة االهتمام املبكر
باألطفال من عمر 3-0 سنوات.

• خدمات عن بعد.

 • خدمة الدخل املؤقت والرعاية
السكنية.

• خدمة املساكن تحت الوصاية.

ث( رعاية األشخاص املصابني بأمراض عقلية خطرية
منها :

 • خدمة تقييم مالءمة
التوظيف والعمل.

 • خدمة التدخل االجتماعي
 واملجتمعي لألشخاص املصابني

بأمراض عقلية خطرية.

 • خدمة إعادة التأهيل النفيس
واالجتماعي.

 • خدمة املساكن تحت اإلرشاف
والوصاية.

• خدمة املساكن وظيفية.
 • خدمة الدخل املؤقت والرعاية

السكنية.

ج( االهتمام باألشخاص الذين يعانون من اإلقصاء االجتماعي أو املعرضني لذلك
منها :

• دخل مضمون.
• مساعدات مالية استثنائية.

• دعم االندماج االجتماعي.

 • خدمة دعم االندماج
 االجتماعي والعمايل يف فرق

التأسيس االجتماعي والعمايل.

 • خدمة االندماج االجتماعي
 يف اإلسكان يف فرق االندماج

االجتماعي يف اإلسكان.
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4. الفوائد واملساعدات
الخدمات إىل  الوصول  يف  ملساعدتك  باإلجراءات  بالقيام  األساسية  االجتماعية  الخدمات  قسم  يف   نقوم 

واملساعدات واملوارد التالية

مجلس بلدية بارانياين
• مساعدات للوجبات املدرسية

 • املساعدة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقات
يف الكبرية  والصعوبات  بها   املعرتف 
استخدام وسائل النقل العام )بونوتاكيس(
اإلندماج لدعم  مالية  مساعدات   • 

االجتماعي و الطوارئ االجتماعية
 • خدمة توصيل الطعام املوجه لألشخاص

الذين يعانون من اإلقصاء االجتماعي
املبادرة ملنظمات  منح  لتقديم  دعوة   • 
العمل مجال  يف  تعمل  التي   االجتماعية 

االجتماعي
غري للمنظمات  منح  لتقديم  دعوة   • 
 الحكومية التي تعمل عىل تطوير مشاريع

التعاون التنموي
• غرفة اللعب البلدية

• مركز موارد الشباب - باراغازتي
مع للعائالت  األرسية  الرتبية  برنامج   • 
 األطفال القرص الذين ترتاوح أعمارهم بني

21 و 81 سنة
• استشارة قانونية للمرأة واألرسة والطفل

• اإلرشاد النفيس للمرأة واألرسة والطفل

 • الخدمات البلدية للرعاية يف املنزل )ساد(
 والتي تشمل عىل خدمات توزيع الطعام

عىل املنازل
تقويم أجهزة  أو  التقني  الدعم  خدمة   • 
رسير مشاية  متحرك  )كريس   العظام 

مفصيل رافعة(
 • خدمات قائمة العمل للمتخصصني يف

الرعاية
• ورشة عمل الراحة العائلية

• نوادي املتقاعدين
حالة يف  لألشخاص  وظيفي  إرشاد   • 

إقصاء اجتماعي
 • ورش عمل تدريبية موجهة لتوظيف
اإلقصاء من  يعانون  الذين   األشخاص 

االجتماعي
 • العمل االجتماعي املحمي الذي يستهدف
اإلقصاء من  يعانون  الذين   األشخاص 
 االجتماعي والذين يواجهون صعوبات يف

الحصول عىل عمل
للجمعيات واملشورة  الدعم  تقديم   • 
 والهيئات االجتماعية واملتطوعني يف مجال

العمل االجتماعي يف بارانياين
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رف بشكل أفضل عىل بعض املوارد  5 تعَّ
والخدمات البلدية

 سيقوم املوظفون الفنيون يف الخدمات االجتماعية األساسية بتقييم كل حالة قبل الحصول عىل هذه
املوارد الخدمات.

)DAS) خدمات الرعاية يف املنزل
من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 

• لجميع األشخاص:
· مسجلة يف سجل سكان بارانياين.

 · معانني من حدود مؤقتة أو دائمة لتنمية حياة
 مستقلة والتي تمنعهم من تلبية احتياجاتهم

الشخصية واالجتماعية بإمكانياتهم الخاصة.
 · الذين يحتاجون إىل مساعدة للبقاء يف مكان

اإلقامة املعتاد.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟

 • الدعم املنزيل: طعام وثياب و صيانة املنزل وفيها
 خدمة توزيع وجبات طعام إىل املنزل )تموين( من

االثنني إىل األحد.
 • الدعم الشخيص والنظافة الشخصية: الحمام و

تنظيف املنزل.
 • الدعم النفيس: تعزيز الثقة بالذات و التنشئة

االجتماعية.
• دعم اجتماعي يف املجتمع: مرافقة خارج املنزل.

• دعم األرسة: ملقدمي الرعاية.
 • الدعم التقني يف املنزل: إعارة مواد تقويم العظام

)كريس متحرك و مشاية و رسير مفصيل... (.

 أين أجد هذه الخدمات ومتى يمكنني
يتم تقديمها ؟

 • ُتَقدم بشكل رئييس يف العنوان السكني للمستخدم
وبيئته املجتمعية داخل بلدية بارانياين.

 • ُتَقدم بشكل عام عىل مدار العام من االثنني
 إىل األحد يف ساعات الصباح وبعد الظهر من

 7:30 إىل 21:30. ولساعتني يف اليوم كحد أقىص.
ويمكن أن ُتوزع عىل عدة أيام.

 • يف عطل نهاية أيام األسبوع واألعياد وهي
خدمات دعم شخيص فقط.
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 • خدمة االهتمام واملشورة
 بشأن مسائل الهجرة

للمهاجرين.

• خدمة استقبال املترشدين.
 • مساعدات مالية ودعم

 اجتماعي يف بيئة مفتوحة

 لألشخاص الذين يعانون من
اإلقصاء االجتماعي.

ح( االهتمام بالقرص
منها :

• خدمة التوجيه األرسي.
• خدمة الوساطة األرسية.

• خدمة مساحة لقاء العائلة.
 • خدمة التقييم لحاالت نقص

الحماية.

 • خدمة رعاية األطفال
 واملراهقني يف فريق رعاية

الطفولة واملراهقة.
• خدمة التدخل األرسي.
• خدمة تعليم املراهقني.

• خدمة رعاية األرسة.
 • املعلومات واملشورة والتقييم
الوطني للتبني  الدعم   وخدمة 

والدويل.

خ( الرعاية لضحايا العنف ضد املرأة
منها :

• خدمة مركز الطوارئ.
• خدمة دار الحضانة.

 • خدمة استقبال ضحايا
التجارة البرشية .

• مساعدات الطوارئ االجتماعية.

 • خدمة رعاية شاملة متخصصة
 لضحايا العنف ضد املرأة يف فرق
ضد بالعنف  الشامل   االهتمام 

املرأة.

خدمات أخرى:
الحارة املياه  منتجعات   • 
لكبار الصحية   واملنتجعات 

السن.
 • معلومات عن برنامج السياحة

التابع لاليمسريسو.
شهادة عىل  الحصول   • 
األرسة أو   / و  الكبرية   األرسة 
 الوحيدة الوالد )اإلجراء األول أو

والتجديدات(.
 • مساعدات للعائالت )مساعدة
واألرس الكبرية  للعائالت   مالية 

ذات العائل الوحيد إلخ(.

الخدمات حول  معلومات   • 
األحمر بالصليب   الخاصة 
 وكاريتاس واملنظمات االجتماعية

األخرى.
 • معلومات حول خدمات أنظمة
األخرى االجتماعية   الحماية 
للنقل االجتماعية   واملعدالت 

واإلمدادات وما إىل ذلك.
 • معلومات حول املنح الدراسية
التعليم يف حكومة  من ومراكز 
 نافارا لألرس يف حالة من اإلقصاء

االجتماعي.

أو عىل  للحصول  معلومات   • 
تجديد رخصة العمل أو اإلقامة:

إجراءات حول  معلومات   · 
طلب التأصيل.

 · معلومات حول طلبات لم
شمل األرسة.

• أخرى.
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باراغازتي – مركز املوارد للشباب
من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 

• لجميع الشباب من سن 12 إىل 30 سنة
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 

• تخصيص الغرف والخزائن وصناديق الربيد.
الساعة من  األربعاء  و  االثنني  اللقاء:  منطقة   • 
من والسبت  والجمعة  ماءً   20:45 حتى   18:00 

الساعة 17:00 حتى 21:45.
طاولة عىل  تحتوي  مجانية  دخول  منطقة   • 
 كرة القدم وكرة الطاولة وألعاب لوحية مختلفة
 حيث يمكنك االلتقاء مع اآلخرين دائما تحت إدارة

املعلمني.
 • املواد املستعارة: )خيام و معدات تسلق و ألعاب
إعالمية مواد  هناك  ذلك  إىل  باإلضافة   )  لوحية 
واإلدمان والجنس  املخدرات  تعاطي  عن   وقائية 

عىل غري املخدرات.
 • خدمة املعلومات لألرس: إعارة املواد والنصائح
واألمهات اآلباء  مع  العمل  وورش   والدورات 
 والتنسيق مع أمباس كل ما هو رضوري لحل أي
أبناء وبنات لديها  التي   أسئلة قد تطرأ يف األرس 

مراهقات.
والجماعات والجمعيات األفراد  املبادرات:   • دعم 
لتنفيذ وإطالق مشاريع أو مقرتحات أو مبادرات.
 • املعلوماتية: غرفة بها ثمانية أجهزة كمبيوتر
 متاحة لالستخدام العام مجاًنا مع وصل باإلنرتنت

وطابعة.
• الدورات الفصلية: دورات رياضية وثقافية.

الرتبية ومحادثات:  محددة  عمل  ورشات   • 
واملخدرات املخدرات  غري  عىل  وإدمان   الجنسية 

واملساواة.
األيام يف  األعياد:  وقبل  وقائية  حمالت   • 
بارانياين وقبل الدينية يف  لألعياد   السابقة 
 فرتة الصيف يتم تحضري حملة يتم العمل
 فيها مع فيها مع الشباب عىل برامج التسلية.

فينغو أي  فوي  برنامج  تحضري  ويتم   للشباب 
والفنادق املطاعم  قسم  مع  املسبق  العمل  يتم   و 
وتوزيع جميع مواد املساواة و الجنس و املخدرات.
إىل موجه   : الشباب  ومساحة  املدريس  الدعم   • 
 الشباب يف الصفوف األوىل والثانية والثالثة من
 البكالوريوس وهو برامج دعم يشمل عىل القيام
 بورشات مع نشاطات تعليمية اسيسو عن طريق
االجتماعية والخدمات  املدريس  التوجيه   خدمات 

األساسية.
 • مكتب معلومات للشباب : خدمات معلومات
 جديدة وجماعية متأقلمة مع االحتياجات الخاصة
يف اوج  توجد  الخدمات  هذه  يف  و  شخص.   لكل 
 املنزل والتي فضالً لها تصل املعلومات إىل الربيد
عن مسبقاً  عربوا  الذين  لألشخاص   االلكرتوني 

اهتمامهم وقدموا عنوانهم االلكرتوني.
 • بارانياين يرحب بكم: نشاط موجه مع وإىل مجتمع
 الشباب الواصلني للتو إىل بارانياين بهدف الرتحيب
وتسهيل والخدمات  املوارد  ورشح  املدينة  يف   بهم 

االندماج يف املجموعات املشابهة.
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

• شارع بويبلو فيخو دون رقم
هاتف  984385925 / 696841594

baragazte@baranain.com : الربيد االلكرتوني •
• واتساب و فيسبوك و توتري و انستاغرام

 • ساعات الخدمة العامة: من االثنني إىل الخميس
من 11:00 حتى 14:00 ومن 16:00 حتى 21:00

11:00 حتى الساعة الساعة   • الجمعة والسبت من 
14:00 ومن الساعة 00:71 حتى الساعة 22:00
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ورشة عمل الراحة العائلية
من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟

تبعية حالة  يف  بارانياين  بلدة  من  ألشخاص   • 
معتدلة.

• الحد األقىص 12 مشاركا.
 • يمكنك طلب معلومات للتسجيل يف الخدمات

االجتماعية األساسية.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟

 • العالج الوظيفي الجماعي وأنشطة الوقاية من
ضعف اإلدراك.

 أين أجد هذه الخدمات ومتى يمكنني
يتم تقديمها ؟

يف أيام  ثالثة  ملدة  مايو  إىل  أكتوبر  شهر  من   • 
األسبوع وساعتني ونصف كل اليوم:

· ورشة عمل نفسية حركية ساعة و 15 دقيقة.
 · ورشة عمل حول الوقاية من الضعف اإلدراكي

ساعة و 15 دقيقة.
نيلسون باث  ال  املتقاعدين يف ساحة  نادي  يف   • 

مانديال من شهر أكتوبر إىل مايو.

نوادي املتقاعدين
من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟

• لألشخاص املتقاعدين.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟

 • مركز اجتماعي وهو مساحة اجتماعات حيث
 يتم تنظيم أنشطة مختلفة )ورشة ديكور ورسم

عىل األقمشة والخياطة والرقص , إلخ(.
• رحالت و ورشة الذاكرة و مجموعات املتطوعني.

أين أجد هذه الخدمات ؟ 
, يف رقم  دون  مانديال  نيلسون  باث  ال   • ساحة 

الطابق األريض. هاتف: 948279030
 · ساعات عمل املركز : كل يوم من الساعة 11:00

حتى 14:00 ومن الساعة 15:00 حتى 12:00
 · ساعات عمل املكتب : أيام الثالثاء والخميس من

الساعة 17:00 حتى 19:30
كايميتو: ساحة واملتقاعدات  املتقاعدين  نادي   • 

كايميتو دون رقم, طابق أريض
 · ساعات عمل املركز : كل يوم من الساعة 11:00

حتى 21:00
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 خدمة االستشارات القانونية للمرأة
واألرسة

• من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟
دعم إىل  يحتاجون  الذين  لألشخاص  موجهة   • 
 قانوني محدد ملرورهم يف وضع حرج ناجم عن
األرسية والرصاعات  الصادم  الزوجي   االنفصال 
 وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانني أو عانني
 يف السابق من أي وضع يتجىل فيه العنف واالعتداء

عىل املرأة.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 

مجاالت من  مجال  أي  يف  واملشورة  املعلومات   • 
و املرياث  و  واألرسي  والزواجي  )املدني   القانون 
 القانون الجنائي وقانون العمل بشكل أسايس(
 وكذلك حول املسار أو اإلجراءات التي يجب اتباعها

لتحقيق الهدف.
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

 • يتم تقديمها يف الخدمات االجتماعية األساسية
 يوًما واحدًا يف األسبوع من الساعة 9 حتى الساعة

14 عن طريق موعد مسبق.

 خدمة اإلرشاد النفيس للمرأة و
األرسة

من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 
دعم إىل  يحتاجون  الذين  لألشخاص  موجهة   • 
عن ناجم  حرج  وضع  يف  ملرورهم  محدد   نفيس 
األرسية والرصاعات  الصادم  الزوجي   االنفصال 
 وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانني أو عانني
 يف السابق من أي وضع يتجىل فيه العنف واالعتداء

عىل املرأة.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 

• اإلرشاد النفيس الفردي.
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

 • يتم تقديمها يف الخدمات االجتماعية األساسية
 يوًما واحدًا يف األسبوع من الساعة 8 حتى الساعة

14 عن طريق موعد مسبق.
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 غرفة اللعب »التعليم عن طريق
»اللعب

من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 
 • للفتيات والفتيان الذين ترتاوح أعمارهم بني 6 و

12 سنة املسجلني يف بارانياين.

ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 
إنها مساحة تعليمية مرحة يتم فيها العمل من  • 
أو االجتماعية  املجاالت  أو  الرتفيه  مجاالت   خالل 
 مجاالت اإلدراك أو الحركة أو التشجيع أو التعبري و

غريها.
 • اللعب الحر هو النشاط الرئييس يف هذا النشاط
أيام يف  واالحتفاالت  العمل  بورش  إكماله   ويتم 
 محددة مثل عيد امليالد أو الهالوين أو الكرنفاالت

أو 8 مارس وغريها.
 • برنامج الدعم املدريس: يستهدف القارصين يف
 الصفوف من األول إىل الرابع من املدرسة االبتدائية
 مع احرتام املجموعات اللغوية من الساعة 16:30

حتى الساعة 17:30
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

• شارع كومريشال 22, الطابق األريض
هاتف: 948594841 / 699181568

ludoteca@baranain.com : الربيد االلكرتوني
Ludoteca Barañáin عىل صفحة Facebook

فيسبوك يف صفحة ال لودوتيكا بارانياين
@ludotecabaranain : انستاغرام

 • مفتوح خالل العام الدرايس عند التسجيل مع
 صورتني ودفع رسم واحد قدره 2 يورو ويمكن

الذهاب إىل مكتبة األلعاب يف األوقات التالية:
االثنني اإلسبانية:  اللغة  مجموعة   · 
حتى  17:30 الساعة  من   واألربعاء 

19:00

الباسكية: اللغة  مجموعة   · 
الساعة من  والخميس   الثالثاء 

17:30 حتى 19:00

 · املجموعة املختلطة: الجمعة
من الساعة 17:00 حتى 19:00

 برنامج الرتبية األرسية البلدية يف
املنزل

من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 
• ألولياء أمور الشباب من سن 12 إىل 18 عاًما.

ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 
 • برنامج متخصص يهدف إىل الحفاظ عىل األرسة
 وتدريب ودعم استقاللية اآلباء واألمهات ويهدف
يف فاعلية  أكثر  يكونوا  أن  عىل  مساعدتهم   إىل 
 تعملهم مع أبنائهم وبناتهم القرص بهدف إرساء
والرتبية للرعاية  التوجيهية  واملبادئ   القواعد 

ويعمل عىل مستويني:
 • االستشارة: تكوين األرسة و التكيف مع التغريات
القدرات وتقوية  األرسة  تشمل  التي   االجتماعية 
 األساسية لنظام األرسة لتكييفها مع احتياجات

كل مرحلة يف الحياة.
 • التدخل النفيس / الرتبوي: العالج وحل النزاعات
تمكني تحاول  التي  و  التعليمية  املرحلة   يف 
 العائالت من تطبيق التغيريات أو التعديالت أو
 اإلصالحات الالزمة لتحسني تطور وتقدم أفرادها

ونظامها العائيل.
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

السكني العنوان  يف  رئييس  بشكل  ُتَقدم   • 
للمستخدم ويف بيئته املجتمعية.

14
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 برنامج التدريب املهني واملهارات
املهنية

من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 
االستبعاد من  يعانون  الذين  لألشخاص   • 
 االجتماعي أو معرضني لخطر الوقوع فيه والذين

يواجهون صعوبات يف إيجاد وظيفة.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 

أنشطة تقديم  هو  الربنامج  هذا  من  الهدف   • 
 مختلفة و ورش عمل تدريبية لألشخاص لتطوير

قابليتهم للتوظيف وتحسني مهاراتهم املهنية.
ولتحقيق التطوير يف هذا املجال يتم التعاون  • 
 مع مختلف الجمعيات واملنظمات االجتماعية :
 ايسول وفونيداسون كويني وغازتيالن وغروبو

سيفو, إلخ.
 • يمكن أن تغطي ورش العمل التدريبية قطاعات
الشوكية -الرافعة  مستودع  مختلفة:   مهنية 
األشخاص ورعاية  واملحالت  املباني   وتنظيف 

املعالني واملهارات الرقمية.
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

 • يتم اقرتاح قائمة املشاركني من قبل الخدمات
االجتماعية األساسية.

التوظيف االجتماعي املحمي
من يحتاج إىل هذه الخدمات ؟ 

 • موجعة لألشخاص الذين يعانون من اإلقصاء
اجتماعي دعم  إىل  يحتاجون  والذين   االجتماعي 
- االجتماعية  املهارات  عىل  والتدريب   لالندماج 
 املهنية واملهارات املهنية مما يساعد عىل تحسني

فرصهم يف االندماج االجتماعي واملهني.
ماذا تقدم هذه الخدمات ؟ 

 • مرشوع املصلحة الجماعية وغري الهادفة للربح
 والذي يغطي التعيني الوظيفي املؤقت من قبل
 مجلس املدينة لحوايل 61 شخًصا يف السنة و ملدة
العمل ذي األهمية االجتماعية  ستة أشهر لدعم 

للمدينة.
أين أجد هذه الخدمات ؟ 

 • يتم اقرتاح قائمة املشاركني من قبل الخدمات
االجتماعية األساسية.
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