
الربنامج املرافق إلجراءات التجمع العائيل
 هو خدمة تقدم من طرف البلدية،  متخصصة يف 

 العمل مع عائالت من أصل أجنبي

بدأوا أو يودون البدأ يف إجراءات التجمع العائيل.

 نَدعم اإلندماج اإلجت�عي  واإلستقالل.

 الذا� لألرس األجنبية القادمة عن طريق

 التجمع العائيل  إىل مدينة الكورونيا

إبني َسيصل والأعرف مايِجب عيلَّ لقيام به لَ� يُتِمَم دراسته ُهنا

ع العائِيل أم تقوم بإْجراءات التجمُّ

عور بالتَّأقلُم التعرُف عىل شباب آخرين يف وضعي سا عد� عىل الشُّ

 شاب قادم عن طريق التجمع العائيل

،بداية حياة جديدة يف بلد آخرليس أمرا سهالً،

زوجي يَعَمل كث»اً وال أشعر بالقدرة عىل التحرك لوحدي يف املدينة 

إمرأة قادمة عن طريق التجمع العائيل

سمعت أنه بإمكا� إحضار بنا° 

إىل إسبانيا لكن الأعرف مايجب عيل فعل 

ع العائِيل أم تقوم بإْجراءات التجمُّ

ساَعدوا زوجتي عىل تعلم اللغة و العثور عىل وظيفة

ع العائِيل  رجل قام بإْجراءات التجمُّ

 مرَّت أك½ من سنة ¼ أرى فيها إبني. يقلقني عدم معرفتي كيفية

مساعدته عىل التأقلم عىل الحياة  هنا

ع العائِيل أب قام بإْجراءات التجمُّ

الوحدة اإلستشارية يف شؤون الهجرة
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 برنامج املرافقة.
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 أُطلب موعد

Àكننا دعمك

بشكل شخيص

عن طريق الهاتف

عن طريق الربيد اإللكرتو�

981 184 364
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15007 A Coruña

 املرافقة خالل القيام بإجراءات التجمع العائيل

 الربنامج يتوجه إىل جميع األشخاص من أصل أجنبي، واللذين
قرروا بعد فرتة من الُبعد عن أقاربهم البدأ يف إجراءات التجمع

العائيل ²دينة الكورونيا .
 يتم تقديم التوجيه والدعم لألشخاص الراغبµ يف ذلك منذ أشهر: 

قبل قدوم األقارب، ويستمرإىل مابعد وصولهم عن طريق

 جلسات ج�عية لتقديم املعلومات حول جوانب قانونية،.
 تعليمية، إجتÈعية متعلقة بالتجمع العائيل

 جلسات فردية لتقديم التوجيه واملساعدة بشكل خاص.  
 يتناسب مع إحتياجات كل عائلة

   
 ِورش عمل لآلباء واألمهات لتقديم معلومات تطبيقية حول

 النظام التعليمي، موارد إجتÈعية ثقافية، أدوات و وسائل
 تعليمية،   وخدمة التوفيق األُرسي

 ورش عمل للنساء القادمات عن طريق التجمع العائيل. هو.
 فضاء للتنمية املشرتكة و تطوير مرشوع مسقبيل بالكورونيا

 ورشات للشباب وهو فضاء للتعارف يفيد القادمÑ الجدد 
 (فتيان وفتيات) ويسمح لهم بإكتشاف املوارد اإلجتÈعية

 و الثقافية Óدينة الكورونيا

الوحدة اإلستشارية يف شؤون الهجرة
UAMI

 لديك إستفسارات حول اإلجراءات اإلدارية للتجمع العائيل.

 وصل إبنك/إبنتك و تحتاج معلومات حول النظام التعليمي،.

معادلة الدراسات، دروس التقوية أو أنشطة ترفيهية

 بعد مرور وقت من اإلنفصال، إجتمعت مجدداً بإبنك/ إبنتك 

 ولديك إحساس بالخوف من عدم إِنِْدماِجك� يف حياتكم الجديدة

Óدينة الكورونيا

 وصل زوجك/ زوجتك إىل املدينة وال تتوفرعىل الوقت

 ملساعدته/مساعدتها يف تعلم اللغة، البحث عىل عمل أو متابعة

الدراسة

 إبنك/ إبنتك أو رشيكك/ رشيَكتَُك يعانون من صعوبات يف التأقلم

 مع حياتهم الجديدة

إتصل بالوحدة اإلستشارية في شؤون الهجرة

UAMI

خطوط الحافالت
11 12A 14 22

uami@coruna.es


