Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Passeig Lluçanès, 8, baixos
Tel: 93 852 70 79
Horari: Consulteu horaris

GUIA D’ACOLLIDA MUNICIPAL
1. EMPADRONA’T!
El padró municipal és el registre de tots els habitants d’un municipi. Totes les
persones que resideixen al municipi s’han d’inscriure al padró. El padró et
donarà accés a l’assistència sanitària i a l’escolarització dels teus fills.

·

CAP Sant Quirze de Besora
Pg. del Ter, 21
Tel: 93 852 90 54
Horari : De dilluns a divendres de 8 h a 21 h i dissabtes de 8 a 15 h

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Passeig Lluçanès, 8
08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel: 93 857 82 41
Horari: De dilluns a divendres matins 9 h a 14:30 h i tardes: de dilluns a dijous
de 17 h a les 19 h

·

CAP Torelló
Av. Pompeu Fabra, 8
Tel. 93 850 48 41
08570 Torelló
Horari: Dissabtes de 15 a 21 h i diumenges i festius de 8 a 21 h

Documentació necessària:
· Documentació d’identitat:
- Per a ciutadans de la Unió Europea cal portar document acreditatiu
d’identitat en vigor.
- Per a ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea, cal portar el permís de
residència o passaport.
· Documentació de residència :
- Si sou llogaters:,cal portar el contracte de lloguer
- Si sou propietaris,cal portar l’escriptura de propietat.
2. VINE A L’ENTREVISTA D’ACOLLIDA I A LES SESSIONS
D’ACOLLIDA I DE CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT CATALANA!
Les entrevistes i sessions van dirigides als nous empadronats del municipi
que vulguin tenir coneixement de la xarxa de serveis i recursos d’acollida del
municipi, de la comarca i de Catalunya.
3. OBTÉ LA TEVA TARGETA SANITÀRIA!
Per rebre assistència a qualsevol centre de salut, és necessari obtenir la
targeta sanitària. Pots sol·licitar la targeta i demanar hora al consultori mèdic
del municipi.
· Consultori local Sant Boi de Lluçanès

Trucar al 112 per urgències mèdiques de les 21 h a les 8 h
Documentació necessària :
- DNI / Passaport o NIE en vigor
- Volant d’empadronament
- En el cas de menors de fins a 14 anys cal portar el llibre de família i sinó
el passaport.
4. ESCOLARITZA ELS FILLS !
L’escolarització és obligatòria a Catalunya a partir dels 6 anys i fins als 16, tot
i que s’aconsella que es comenci a anar a l’escola als 3 anys per tal d’adquirir
hàbits des de ben petits. Les inscripcions es fan a través de l’escola :
· Llar d’infants “ El Cargol “ ( de 0 a 3 anys )
C/ Sant Roc s/n
08589 Sant Boi de Lluçanès
Telèfon : 93 852 70 46
· Escola Aurora ( Zer- Alt Lluçanès ) – (de 3 a 12 anys )
C/ Sant Roc
08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel: 93 857 82 00
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· Institut Castell del Quer ( de 12 a 16 anys )
C/ Manel Garreta, 3
08513 Prats de Lluçanès
Tel. 93 856 05 06
Documentació necessària:
DNI / NIE /Passaport dels pares
- Llibre de família
- Carnet de vacunacions del nen/a (en cas de que no en tinguin, demanar
certificat de pediatria del CAP )
- TSI ( targeta sanitària )
5. ACTUALITZA LA TEVA DOCUMENTACIÓ!
Informa’t sobre la gestió de tràmits en matèria d’estrangeria: tramitar
permisos de treball, de residència, arrelament social, reagrupament familiar
etc.
·

·

·

CITE (Centre d’informació al Treballador Estranger) de Comissions
Obreres.
Plaça Lluís Companys, 3 baixos,
08500 Vic
Tel: 93 889 14 11 (cal concertar cita prèvia.)
AMIC (Associació d’Ajuda Mútua als immigrants a Catalunya.), de la Unió
General de Treballadors
Plaça Osona, 4, 1er pis
08500 Vic
Tel: 93 889 55 90 (cal concertar cita prèvia.)
Consell Comarcal d’Osona
Àrea de Ciutadania i Immigració
c/Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3ª planta
08500 Vic
Tel: 93 883 28 46 (cal concertar cita prèvia)
C/e: integra@ccosona.net

· 012 Informació
Per consultes sobre immigració, podeu trucar al telèfon d’informació de la
Generalitat de Catalunya.
6. BUSCA FEINA!
Si tens 16 anys i has obtingut la corresponent autorització administrativa
legal, pots accedir al món laboral. T’informaran sobre com trobar feina a:
· Ajuntament de Sant Boi / Servei d’Ocupació del Lluçanès
Passeig Lluçanès, 8 baixos
08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel: 93 857 82 41 ( cal concertar cita prèvia )
· OTG (Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya)
C/ Ramon Sala i Saçala s/n
08500 Vic
Tel. 93 889 27 67
Horari: de dilluns a divendres de 8.15 h a13.30 h.
7. APRÈN EL CATALÀ!
El català com a llengua oficial de Catalunya, t’ajudarà a integrar- te a la
societat d’acollida i és important per poder accedir a les mateixes oportunitats
que la resta de ciutadans.
· Ajuntament de Sant Boi
Tel: 93 857 82 41
· CNLO (Consorci per a la Normalització Lingüística d´Osona)
C/ Pla de Balenyà,30-32
08500 Vic
Tel. 93 886 65 88
8. VETLLA PEL TEU BENESTAR!
Si vols rebre informació i orientació sobre les prestacions econòmiques o
socials que poden prestar les diferents administracions, t’informaran a:
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·
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès / Serveis Socials
Tel. 93 883 41 26

·
·

9. BUSCA UN HABITATGE !
El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona t’ajudarà a buscar un
habitatge de lloguer i t’informarà sobre les ajudes econòmiques existents.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

· Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona
C/ Historiador Ramon d' Abadal i de Vinyals, 5, 3ª planta
08500 Vic
Tel: 93 883 22 12 / 93 883 41 25
Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 14 h (cal concertar cita prèvia)
10. ENTITATS DE SUPORT
A la comarca hi ha diferents entitats socials que et poden ajudar si ho
necessites.
Creu Roja
C/ Molí d’en saborit, 5-7,
08500 Vic
Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de dilluns a dijous de 15 h a 18 h
Tel. 93 885 62 62

Associació Cultural Subsahariana i Amics d’Osona (ACSAO): 669 201
952
Associació de Ghanesos d’Osona: 634 014 876
Associació Fuladuu Unió Fulbe Immigrants del Senegal (AFUFIS):
638 237 235
Associació Amics del Senegal del Bisaura: 671 419 098
Bini Association Vic (Nigèria): 618 481 747
African Muslim Cultural Association (Àfrica Subsahariana): 699 566 366
Associació de Malians de Tona AMCE: 696 769 374
Associació d’Equatorians de la Comarca d´Osona (AECCO): 620 482 820
Associació d’Equatorians residents a Vic: 649 801 555
Comitè Cívic Colombià d’Osona: 646 039 442
Associación jóvenes con visión de futuro: 93 885 23 14
Associació social i cultural de la India: 653 046 077
Associació d’Osona per la Pau Jameiat Essalam: 670 857 546
Veus Diverses: 690 024 074

11 . FESTES DEL MUNICIPI
·
·

28 de setembre la Fira de l'Hostal de Sant Agustí
20 de maig la festa de Sant Baldiri

12.ALTRES TELÈFONS D’ INTERÉS
Càritas Diocesana
C/ Torres i Bages, 4, baixos
08500 Vic
Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 15 h a18 h
Tel. 93 886 04 83
I també hi ha entitats d’immigrants que fa temps que viuen a la
comarca que també et poden ajudar.
·

Amic Amazigh (Associació Motivadora per a la Integració Cultural Marroc-): 689 612 885

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hospital General de Vic: 93 889 11 11
Farmàcia Macià: 93 857 82 38 (Pg. Lluçanès, 19)
Ambulància: 061
Renfe (General): 902 240 202
Autocars Rovira: 93 857 07 04
Mossos d’esquadra: 112
Bombers: 112
Emergències: 112
Telèfon d’atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya: 012
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اﻟﻌﻨﻮان ووﻗﺖ

دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ
.1ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻜﻨﻰ
إن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻜﻨﻰ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؛ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﺴﺎآﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻘﻮق؛ آﺤﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ وﺣﻖ
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﻨﻮان ووﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ

• Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Passeig Lluçanès, 8
08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel: 93 857 82 41

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ :
ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ س  9إﻟﻰ س 14:30
ﻣﺴﺎ ًء ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ س  17إﻟﻰ س 19
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ :
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو رﺧﺼﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ. )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷٌورﺑﻴﻮن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺤﻀﺮوا ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻷٌورﺑﻴﻮن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﺣﻀﺎر رﺧﺼﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
رﺧﺼﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ.إذا آﻨﺘﻢ ﺗﺴﻜﻨﻮن ﺑﺎﻟﻜﺮاء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ إﺣﻀﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﺛﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻀﻮء اﻟﻤﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﺈﺳﻢ
اﻟﻜﺎرئ
إذا آﻨﺘﻢ ﺗﻤﻠﻜﻮن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ - 2ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎءات اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺪورات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺣﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻄﻼﻧﻲ
هﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎءات واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺠﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوزوﻧﺎ و آﻄﻠﻮﻧﻴﺎ
.3اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺿﺮوري أن ﺗﺤﻀﺮ ﻣﻌﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻜﻦ

• Consultori local Sant Boi de Lluçanès
Passeig Lluçanès, 8, baixos
Tel: 93 852 70 79
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ :
اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
• CAP Sant Quirze de Besora
Pg. del Ter, 2
08580 Sant Quirze de Besora
Tel. 93 852 90 54
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ :
ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ  21-8ﻣﺴﺎء واﻟﺴﺒﺖ  15-8ﻣﺴﺎء
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷٌﺳﺒﻮع أو أﺛﻨﺎء وﻗﺖ اﻹﻏﻼق إﺗﺼﻠﻮ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ 061
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
رﺧﺼﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻜﻨﻰﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻋﻤﺮًا ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺠﺐ إﺣﻀﺎر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
.4ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷوﻻد
إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ آﻄﻠﻮﻧﻴﺎ واﺟﺒﺔ و ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻦ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ و ﻻآﻦ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ أن •
ﻳﺒﺪأوا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ و ﻣﺴﺄاﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس
) • Llar d’infants “ El Cargol “ ( de 0 a 3 anys
C/ Sant Roc s/n
08589 Sant Boi de Lluçanès
Telèfon : 93 852 70 46
) • Escola Aurora ( Zer- Alt Lluçanès ) – (de 3 a 12 anys
C/ Sant Roc
08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel: 93 857 82 00

__________________________________________ÀRAB___________________________________________________________ÀRAB

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

) • Institut Castell del Quer ( de 12 a 18 anys
C/ Manel Garreta, 3
08513 Prats de Lluçanès
Tel. 93 856 05 06
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻸﺑﺎء
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ إﺣﻀﺎر ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.5هﻴﺊ وﺛﺎﺋﻘﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺠﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
CITE (Centre d’informació al Treballador Estranger) de Comissions
Obreres
Plaça Lluís Companys, 3 baixos,
08500 Vic
).ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ(Tel: 93 889 14 11

•

AMIC (Associació d’Ajuda Mútua als Immigrants de Catalunya) de la
Unió General de Treballadors.
Plaça Osona, 4, 1er
08500 Vic
Tel. 93 889 55 90

•

Consell Comarcal d’Osona
Àrea de Ciutadania i Immigració
c/Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3ª planta
08500 Vic
)ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ( Tel: 93 883 28 46
C/e: integra@ccosona.cat

•

.6آﻴﻒ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وﻟﺪﻳﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻚ أن ﺗﺠﺪ آﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻮان ووﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
• Ajuntament de Sant Boi / Servei d’Ocupació del Lluçanès
Passeig Lluçanès, 8 baixos
08589 Sant Boi de Lluçanès
)ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ( Tel: 93 857 82 41
)OTG (Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya
C/ Ramon Sala i Saçala s/n
08500 Vic
Tel. 93 889 27 67

•

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ :
ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ س  8:15إﻟﻰ س 13:30
.7ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻄﻼﻧﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻄﻼﻧﻴﺔ آﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻄﻠﻮﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪك آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ اﻹﻧﺪﻣﺎج و ﻣﻌﺮﻓﺔ هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﻢ ﺗﻌﻄﻲ
ﻟﻚ ﻋﺪة إﻣﺘﻴﺎزات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻮﻗﺖ
• Ajuntament de Sant Boi
Tel: 93 857 82 41
)• CNLO ( Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona
C/ Pla de Balenyà, 30-32
Tel. 93 886 65 88
08500 Vic

:اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻢ أن ﺗﺘﺼﻠﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﻄﻠﻮﻧﻴﺎ 012
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•

ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.8
اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻮﻗﺖ

Càritas Diocesana
C/ Torres i Bages, 4, baixos
08500 Vic
Tel. 93 886 04 83
: ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
18  إﻟﻰ15  و ﻣﻦ13  إﻟﻰ9ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ س

• Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès / Serveis Socials
Tel. 93 888 00 50
Horari: dilluns tardes 16 h a les 19 h ( cal concertar cita prèvia )
: ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
19  إﻟﻰ س16اﻹﺛﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎ ًء ﻣﻦ س

ك ؛ﺑﺪون ﺷﻚ ﺳﻮف
َ وأﻳﻈ ًﺎ هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎة ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ إﺳﺘﻘﺮوا هﻨﺎ ﻓﻲ آ َﻤ ْﺮ
ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ.
• Amic Amazigh (Associació Motivadora per a la Integració Cultural Marroc-): 689 612 885
• Associació Cultural Subsahariana i Amics d’Osona (ACSAO): 669 201
952
• Associació de Ghanesos d’Osona: 634 014 876
• Associació Fuladuu Unió Fulbe Immigrants del Senegal (AFUFIS):
638 237 235
• Associació Amics del Senegal del Bisaura: 671 419 098
• Bini Association Vic (Nigèria): 618 481 747
• African Muslim Cultural Association (Àfrica Subsahariana): 699 566 366
• Associació de Malians de Tona AMCE: 696 769 374
• Associació d’Equatorians de la Comarca d´Osona (AECCO): 620 482
820
• Associació d’Equatorians residents a Vic: 649 801 555
• Comitè Cívic Colombià d’Osona: 646 039 442
• Associación jóvenes con visión de futuro: 93 885 23 14
• Associació social i cultural de la India: 653 046 077
• Associació d’Osona per la Pau Jameiat Essalam: 670 857 546
Veus Diverses: 690 024

 آﻴﻒ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻨﻰ.9
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ آﻮﻧﺴﻴﻞ آﻤﺮآﺎل ِد أزوﻧﺎ ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻹﻳﺠﺎد ﺳﻜﻦ اﻟﻜﺮاء و ﺗﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
´ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻮﻗﺖ
• Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona (servei d’abast
comarcal)
C/ Historiador Ramon d' Abadal i de Vinyals, 5, 3ª planta
08500 Vic
Tel: 93 883 22 12 / 93 883 41 25
: ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
14  إﻟﻰ س10 ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ س
ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ك
َ ﺟﻤﻌﻴﺎة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻻ ٌآ َﻤ ْﺮ.10
ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪك آﺜﻴﺮًا أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ
•

Creu Roja
C/ Dr. Junyent, 3,
08500 Vic
Tel. 93 885 62 62
: ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
18  إﻟﻰ س15  و ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ س14  إﻟﻰ س10 ﻣﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ س
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.11اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت و اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
28 de setembre la Fira de l'Hostal de Sant Agustí
20 de maig la festa de Sant Baldri

•
•

.12أرﻗﺎم هﺎﺗﻔﻴﺔ أٌﺧﺮى ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻚ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا إﺣﺘﺠﺖ اﻷرﻗﺎم اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم أو اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
)Farmàcia Macià: 93 857 82 38 (Pg. Lluçanès, 19
 اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﺒﻴﻚ 938891111 ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎف 061 رﺟﺎل اﻟﻤﻄﺎﻓﺊ 112Autocars Rovira: 93 857 07 04
Renfe (General): 902 240 202
Mossos d´Esquadra: 112

•
•
•
•
•
•
•

 اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت 112ت َدآَﻄﻠﻮﻧﻴﺎ 012
ﺟ ِﻨ َﺮﻟِﺘﺎ ْ
 اﻟﺤﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ِ-

•
•
•
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