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SIAD. Servei d’Atenció a la Dona (خدمة رعایة المرأة)
إذا لم یعد منزلك مكانًا آمنًا لك أو ألطفالك في ھذه األیام من الحبس ، فیرجى االتصال بنا

Tel. 972 642 905 | ebasbisbal@baixemporda.cat
Institut Català de les Dones (معھد المرأة الكاتالونیة)

Tel. 900 900 120 | WatsApp: 671 778 540
انتباه 24 ساعة / 365 یوم في السنة

Reforça’t مرافقة للدراسة من الصف الخامس إلى الثاني ESO
Àrea d’Ensenyament i Àrea de Joventut (مجال العمل التدریس والشباب)

 Tel. 972 640 975 Ext.421 | 617 608 103
gkarba@labisbal.cat

الدعم العاطفي والنفسي
إذا كنت تشعر بالقلق نتیجة للحبس ، فإننا نعلمك بالموارد المتاحة لك.

Àrea d’Acció Social i Ciutadania ( مجال العمل االجتماعي والمواطنة) 
 Tel. 972 640 975 Ext.439 | 672 189 893

acciosocialiciutadania@labisbal.cat

خدمة االستقبال
إذا كنت تواجھ صعوبات لغویة وتحتاج إلى معلومات وإرشادات للوصول إلى 

الخدمات ، فاتصل بنا
Àrea Bàsica Serveis Socials - Servei d'acollida ( مجال العمل 

الخدمات االجتماعیة) -(خدمة االستقبال)
Tel. 626 671 384 | acollida@baixemporda.cat

معلومات ومساعدة قانونیة حول قضایا األجانب
Àrea d’Acció Social i Ciutadania ( مجال العمل االجتماعي والمواطنة) 

 Tel. 972 640 975 Ext.426 | 678 551 570
acciosocialiciutadania@labisbal.cat

خدمة الدعم المسنین
إدارة شراء المنتجات الغذائیة والصیدالنیة للمسنین والدعم عبر الھاتف

Àrea d’Acció Social i Ciutadania (مجال العمل االجتماعي والمواطنة)
 Tel. 972 640 975 Ext.439 | 672 189 893

acciosocialiciutadania@labisbal.cat

خدمة الدعم السكني
معلومات ودعم عن أحدث التدابیر المعتمدة بشأن اإلسكان

Àrea d’Acció Social i Ciutadania (مجال العمل االجتماعي والمواطنة)
 Tel. 972 640 975 Ext.426 | 678 551 570
habitatge.labisbal@fundaciosergi.org

دعم مجال النشاط االقتصادي والشغل
معلومات ودعم عن أحدث التدابیر المعتمدة بشأن العاملین لحسابھم الخاص والشركات
Àrea de Promoció i Desenvolupament Local (مجال العمل التنمیة المحلیة والترویج)

Tel. 972 646 806 | torremaria@labisbal.cat

المرافقة في مسار البحث عن الشغل
جھاز إدخال المخاض.
نحن نعمل في األحیاء

Tel. 617 584 337 | ocupacio@labisbal.cat
professionals@baixemporda.cat :(نادي العمل) Club de la Feina

الخدمات االجتماعیة األولیة
نقدم لك معلومات ودعم لتغطیة االحتیاجات األساسیة

ستتلقى التوجیھ والدعم للتعامل مع المواقف العائلیة التي تنشأ من الوضع الحالي
Àrea Bàsica Serveis Socials - EBAS La Bisbal ( مجال العمل الخدمات االجتماعیة) 

Tel. 972 642 905 | ebasbisbal@baixemporda.cat
                                                                                                         

ساعات العمل من
 9 ص إلى 2 م

خدمات المدنیة
الدعم عبر الھاتف والبرید اإللكتروني


