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سلوفینیا دلیلدلیل  المجتمعي  التوجه 

التوجه المجتمعي
دلیلدلیل

سلوفینیا
مقدمة

،ایرالندا  النمسا  في  تنفیده  یتم  الذي   „ التوطین  اعادة  تكامل  دعم   : ستایر   „ مشروع  من  كجزء  الدلیل  هاذا  انتاج  تم 
،ایطالیا،سلوفینیا، كرواتیا ورومانیا.

هدف ستایر هو تسهیل اندماج الالجئین الذین تتم إعادة توطینهم في إحدى دول االتحاد األوروبي ، قبل المغادرة وبعد 
وصولهم. ومع ذلك ، تنطبق المعلومات الواردة في هذا الدلیل أیًضا على الالجئین اآلخرین.

ستجد في هذا الدلیل معلومات أساسیة حول خدمات الدعم لمساعدة الالجئین على البدء ، والحصول على خدمات الرعایة 
الصحیة واالجتماعیة ، وتعلم اللغة والمهارات الجدیدة ، وبدء العمل ، واالستقرار ، والمضي قدًما بنجاح في حیاتهم. ال 

یحتوي على إجراءات تفصیلیة ، ولكنه یعمل كنقطة انطالق ومرجع للمساعدة والدعم المتاحین.

یمكنك العثور على معلومات إضافیة حول الحمایة الدولیة )وضع الالجئ( ، وعملیة إعادة التوطین وغیرها من 
stire.org على اإلنترنت على العنوان STIRE المعلومات المفیدة لالجئین في إحدى دول

یعد هذا الدلیل أیًضا مصدًرا للمعلومات المفیدة للمساعدین في المجتمعات المحلیة في أحد البلدان المذكورة ، والذین یعملون 
مع الالجئین ، ویقدمون المعلومات األساسیة وقائمة بالموارد وجهات االتصال التي یمكن أن تساعد في جعل عملیة االنذماج  

أسهل وأكثر نجاًحا لكل واحد معني باالمر.
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االسكان

  .1 االسكان
1.1 االستقبال

عند إعادة توطینك في سلوفینیا ، سیتم إیواءك في بیت االندماج أو في سكن خاص ، یتم توفیره وتمویله من قبل المكتب 
الحكومي لدعم المهاجرین وإدماجهم. یمكنك البقاء في المنزل مجاًنا لمدة عام كحد أقصى اعتماًدا على العقد. خالل هذا 
الوقت ، سوف تحضر برنامج التوجیه و تدرس الثقافة واللغة السلوفینیة. الغرض من اإلقامة في دار االندماج هو تمكین 
األشخاص الذین یتمتعون بحمایة دولیة من االندماج بشكل مكثف وحضور برامج االندماج ، والحصول على وثائقهم بالترتیب 

، والبدء في البحث عن وظیفة ، وتعلم اللغة السلوفینیة ، ومحاولة إنشاء شبكة اجتماعیة دون الحاجة إلى 
القلق حول إیجاد سكن.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

الحكومةالحكومة

المكتب الحكومي لدعم وإدماج المهاجرین
Cesta v Gorice 51

1000 Ljubljana
Tel: 01 200 84 01

e-mail: gp.uoim@gov.si

صفحات الویبصفحات الویب

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-
sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-

migrantov/



https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
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1.2 اإلسكان الممول / المدعوم من الحكومة   

بعد انقضاء العقد ، سیتعین علیك مغادرة „بیت االندماج“ وإیجاد سكن خاص بك ، لكنك ستحصل على مساعدة مالیة 
لمدة 18 شهًرا إذا لم یكن لدیك دخل آخر. إذا كنت تحضر بانتظام دورة اللغة السلوفینیة خالل هذه الفترة ، یمكنك تقدیم 
المساعدة المالیة لمدة 18 شهًرا ایضا. بعد 3 سنوات ، ینتهي حقك في الحصول على المساعدات المالیة ، وسوف یتعین 
علیك دفع تكالیف إقامتك بنفسك. كالجئ ، یحق لك الحصول على سكن اجتماعي تدیره المؤسسة المعنیة في جمهوریة 

سلوفینیا ، إذا كنت تستوفي المعاییر المطلوبة.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

  الحكومةالحكومة

صندوق اإلسكان لجمهوریة سلوفینیصندوق اإلسكان لجمهوریة سلوفینیا  
Poljanska cesta 31

1000 Ljubljana
Tel: 01 4710 500

e-mail: ssrsinfo@ssrs.si

صفحات الویبصفحات الویب

 https://ssrs.si/eng/

1.3 استئجار شقة / منزل  
الطریقة األكثر شیوًعا للعثور على شقة هي من خالل اإلعالنات عبر اإلنترنت

)www.realestate-slovenia.info, www.bolha.com/oddaja-stanovanja,  
www.oglasi.svet24.si/oglasi/nepremicnine/stanovanje(

هناك أیًضا وكاالت عقاریة یمكنها البحث عن شقة أو منزل لك ، ولكن علیك دفع رسوم معینة مقابل خدماتها. یمكنك  
العثور على بعض عروض التأجیر أیضا في الصحف. یمكنك استئجار أنواع مختلفة من اإلقامة - من شقق خاصة إلى 
شقق مشتركة )حیث لدیك غرفتك الخاصة ولكنك تشارك المرافق مع سكان آخرین( والغرف )حیث یمكنك أیًضا مشاركة 
غرفة(. یمكن أن تختلف األسعار إلى حد كبیر حسب الجودة والموقع. تأكد من التحقق من الشقة قبل االستئجار. غالًبا 
ما ال یتم حساب التكالیف )الكهرباء ، المیاه ، اإلنترنت ، إلخ( في السعر ومن الضروري دفع ودیعة بمبلغ اإلیجارات. 
قبل االنتقال ، ستحتاج إلى توقیع عقد مكتوب ، یتضمن عادة المعلومات التالیة: معلوماتك الشخصیة ومعلومات الشخص 
المالك للعقار ، ووصف الحالة التي تكون فیها الشقة ، وإذا كانت مفروشة ، مع تحدید جمیع تكالیف اإلیجار ، بما في ذلك 
تكالیف الضرائب والمرافق )الكهرباء والمیاه والغاز ، وما إلى ذلك( ، ومقدار الودیعة ، ومدة اإلیجار ، وفترة اإللغاء 

وحقوق ومسؤولیات المستأجر والمالك.
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االسكان

من المهم جًدا أال تقوم بتغییر أو تحسین شقتك أو معداتها أو أجهزتها أو إعادة تأجیرها دون موافقة خطیة من مالك العقار.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، یمكنك االتصال بـ : 

Association Odnos و Slovene Filanthropy

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

المنظمات التي یمكن أن تساعدالمنظمات التي یمكن أن تساعد

Association Odnos 
Einspielerjeva ulica 6 

1000 Ljubljana 
Tel: 041 552 628 

e-mail: drustvoodnos@gmail.com 
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, 3rd nadstropje 

Tel: 031 773 227 

Slovene Philanthropy  
Cesta Dolomitskega odreda 11 

1000 Ljubljana 
Tel: 01 430 12 88 

e-pošta: info@filantropija.org  
Partizanska cesta 29a 

2000 Maribor 
Tel: 051 730 492

صفحات الویبصفحات الویب

https://www.odnos.si/
https://www.filantropija.org/

1.4 الملكیة

یرتبط حق شراء العقارات الخاصة بك في سلوفینیا بجنسیتك. على سبیل المثال ، یمكن لمواطني دول االتحاد األوروبي 
، وأعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة شراء العقارات دون مشكلة. هناك أیًضا العدید من االتفاقیات الثنائیة بین 

سلوفینیا ودول أخرى ، لذا تحقق من حقوقك الفردیة قبل شراء أي عقار.
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 2. الرعایة الصحیة
یحق للشخص الذي یمنح الحمایة الدولیة الحصول على الخدمات الصحیة في نفس النطاق مثل أي شخص آخر في سلوفینیا 

لدیه تأمین صحي إلزامي.
هذا یعني أنك ستحصل على بطاقة تأمین صحي تحتاج إلى تقدیمها عند ذهابك إلى الطبیب. لدیك الحق في اختیار طبیبك 
الشخصي ؛ الجمیع بحاجة إلى طبیب عام مختار ، والذي یتیح لهم الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة األخرى. إذا كان 

لدیك أطفال ، فیجب تسجیلهم لدى طبیب أالطفال.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

 الحكومةالحكومة
وزارة الصحة

 Štefanova ulica 5 
1000 Ljubljana 

Tel: 01 478 6001
e-mail: gp.mz@gov.si

صفحات الویبصفحات الویب
https://www.gov.si/en/state-authorities/

ministries/ministry-of-health/

2.1 التأمین الصحي

ینقسم نظام التأمین الصحي إلى تأمین صحي إلزامي وتأمین صحي إضافي. یعد التأمین الصحي اإللزامي إلزامًیا لجمیع 
المقیمین ویغطي الخدمات الصحیة العامة األساسیة في دور الرعایة الصحیة األولیة وخدمات الطوارئ الصحیة وبعض 
أشكال العالج. ال یغطي التأمین الصحي اإللزامي جمیع التكالیف المتكبدة في العالج الطبي. یتم توفیر التغطیة الكاملة 
الخدمات  بینما في   ، فقط لألطفال والتالمیذ والطالب حتى سن 26 عاًما ، وفي بعض األمراض والظروف  للتكالیف 
األخرى ، ال یوفر التأمین اإللزامي سوى نسبة مئویة معینة من سعر الخدمة. كما یحق لمستلمي المساعدة االجتماعیة المالیة 
الحصول على تأمین إضافي. یمكن لجمیع المقیمین الدائمین أو المؤقتین الحصول على التأمین الصحي اإللزامي والتكمیلي 
على حد سواء ، والذي یغطي بشكل عام جمیع تكالیف الخدمات الصحیة. للوصول إلى نظام الرعایة الصحیة ، یجب أن 
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الصحیة الرعایة 

یكون لدیك تأمین صحي إلزامي من معهد التأمین الصحي في سلوفینیا. یوصى بشدة بالحصول على تأمین صحي تكمیلي 
، حیث یغطي الفرق بین السعر الكامل لخدمات الرعایة الصحیة والجزء الذي یغطیه التأمین الصحي اإللزامي. ویغطي 
جمیع أنواع المدفوعات اإلضافیة في جمیع مؤسسات الرعایة الصحیة بما في ذلك الرعایة الصحیة األولیة والفحوصات 
المتخصصة والتشخیصات واالختبارات المعملیة والعالج الطبیعي وخدمات طب األسنان والعالج في المستشفى واألدویة 

الموصوفة. إذا لم یكن لدیك تأمین إضافي ، فیجب علیك دفع جمیع هذه التكالیف بنفسك ، والتي قد تكون مكلفة للغایة.
یمكنك االختیار من بین عدد قلیل من شركات التأمین الصحي. التكلفة الشهریة للتأمین الصحي التكمیلي عادة حوالي

35 یورو.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

الحكومةالحكومة
معهد التأمین الصحي في سلوفینیا

Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana

Tel: 01 30 77 300

المعهد السلوفیني للصحة العامة
Trubarjeva cesta 2

1000 Ljubljana
Tel: 01 2441 400

e-mail: info@nijz.si

صفحات الویبصفحات الویب
http://www.zzzs.si/indexeng.html

https://www.nijz.si/en

2.2  خدمات الرعایة الصحیة األولیة

خدمات الرعایة الصحیة األولیة هي عادة نقطة االتصال األولى في نظام الرعایة الصحیة السلوفینیة. ستحصل على  
.)splošni zdravnik( الرعایة الصحیة األولیة من: طبیب عام / طبیب األسرة

.)Zdravstevni dom( في مركز الرعایة الصحیة المحلي
.)pediater( لطبیب األطفال

.)ginekolog( طبیب أمراض النساء
.)zobozdravnik( لمشاكل االسنان

ال تحتاج إلى إحالة لزیارة طبیب الرعایة األولیة. ومع ذلك ، یجب علیك تحدید موعد )عبر الهاتف أو شخصًیا( ، إال إذا
 مرضت فجأة.

.)zdravstvena kartica( یجب أن یكون معك بطاقة تأمین صحي عندما تذهب لرؤیة طبیب الرعایة األولیة
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2.3 خدمات الرعایة الصحیة الثانویة
سوف یقوم طبیبك المختص بالرعایة الصحیة األولیة ، وعادة ما یكون طبیبك العام أو طبیب األسرة ، بإحالتك إلى 

أخصائي أو إلجراء فحوصات مخبریة. یقوم طبیبك عادة بإصدار هذه اإلحالة إلكترونًیا مباشرة إلى مزود الخدمة عن 
طریق بطاقة التأمین الصحي الخاصة بك.

یتم تقدیم خدمات الرعایة الصحیة المتخصصة عند الموعد فقط. عادة ما یتعین علیك تحدید الموعد بنفسك ولكن یمكنك 
الحصول على معلومات من الطبیب المختص. یجب علیك احترام تاریخ ووقت الموعد المحدد ، وإال فسیتم إلغاؤه أو 
تأجیله. في حالة رغبتك في أن یفحصك طبیب من جنس معین )ذكر أو أنثى( ، یجب علیك ذكر ذلك عند تحدید الموعد. 

في بعض األحیان ال یكون هذا ممكًنا بسبب عدم توفر المتخصص الذي تریده.
لبعض  أشهر  لعدة  االنتظار  الشائع  من  المتخصصة.  للعالجات  االنتظار طویلة  قوائم  الحظ  لسوء  هناك   ، سلوفینیا  في 

االختبارات. ومع ذلك ، إذا كانت حالتك الصحیة تتطلب فحًصا سریًعا ، فسوف تحصل على األولویة.
إذا كنت بحاجة إلى العالج في المستشفى ، فسوف تحصل على موعد وسیقوم طبیبك العام بإحالتك. في حالة الطوارئ 

الطبیة ، سیتم إدخالك إلى المستشفى على الفور ودون إحالة.

2.4 خدمات الرعایة الصحیة الطارئة

یجب علیك طلب خدمات الطوارئ الطبیة فقط في الحاالت التي تكون فیها حیاتك مهددة أو قد تكون هناك عواقب وخیمة 
على صحتك. خالف ذلك ، سوف تضطر إلى دفع ثمن الخدمات بنفسك. عند إجراء مكالمة طوارئ ، ستحتاج إلى: االتصال 
برقم الطوارئ المجاني 112 ، وتقدیم نفسك ، وشرح ما حدث ، وشرح من یحتاج إلى المساعدة وإعطاء موقعك. من 
المهم التزام الهدوء واالستماع إلى التعلیمات بعنایة. في هذه الحالة ، تحتاج إلى رؤیة طبیب عام خارج ساعات العمل )في 
عطالت نهایة األسبوع ، خالل العطالت أو في اللیل( ، یمكنك الذهاب إلى الخدمة الطبیة عند الطلب في مركز الرعایة 
الصحیة المحلي. في حال كنت بحاجة إلى رعایة طبیة طارئة إذا سمحت لك حالتك المحددة ، فیمكنك زیارة خدمة الطوارئ 

بدالً من استدعاء سیارة اإلسعاف. نوصیك بالتحقق من خدمة الطوارئ في مدینتك.
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الصحیة الرعایة 

2.5 الصحة النفسیة  

عادة ما یتم توفیر الرعایة الصحیة العقلیة من قبل علماء النفس واألطباء النفسیین. یمكنك الحصول على خدمات الرعایة 
الصحیة العقلیة في نظام الرعایة الصحیة العامة أو في عیادة خاصة. یمكن أن یحصل األطفال على الدعم النفسي داخل 
المدرسة التي یرتادونها. إذا كان لدیك إحالة من قبل طبیبك ، ال یتعین علیك دفع ثمن العالج. المصدر األول للمساعدة 
المهنیة هو الطبیب المختار. إذا لزم األمر ، سوف یصف العالج أو اإلحالة إلى أخصائي أو غیره من أشكال المساعدة. 
عندما یكون التوتر شدیًدا وال یكون طبیبك متاًحا ، یمكنك االتصال مباشرة: الطبیب الذي یعمل تحت الطلب أو أقرب 

مستشفى عام أو نفسي أو خدمة اإلسعاف )112( أو عیادة الطوارئ النفسیة.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

  أرقام هواتف الطوارئأرقام هواتف الطوارئ
 عیادة الطوارئ النفسیة في مركز الطب النفسي

للمرضى الخارجیین في لیوبلیانا
Tel: 01 4750 670

الخط الساخن لألزمات
Tel: 01 520 99 00 )every day 

between 7pm and 7am(

ةيرسلا ةيلقعلا ةحصلا تامولعم تامدخ
 Samarijan و SopotnikTel: 116, 123 

)24 hours/day, every day(

SOS الهاتف للنساء واألطفال ضحایا العنف
Tel: 080 11 55 )Mon-Fri between 

noon and 10pm; Sat., Sun., holidays 
between 6pm and 10pm(

 هاتف توم لألطفال والمراهقین
Tel: 116 111 )every day between 

12am and 8pm(

صفحات الویبصفحات الویب
https://www.psih-klinika.si/
strokovne-enote/center-za-

izvenbolnisnicno-psihiatrijo/
zivziv.si/slovene-center-for-suicide-

research/
http://www.telefon-samarijan.si/

https://drustvo-sos.si/
https://www.e-tom.si

https://www-telefon-samarijan.si
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    3. الخدمات االجتماعیة و الترفیهیة

3.1 الفوائد / اإلعانات المالیة

یتمتع األشخاص ذوو الحمایة الدولیة )اللجوء( بنفس الحقوق التي یتمتع بها المواطنون السلوفینیون.
إذا كنت تتمتع بالحمایة الدولیة )اللجوء( ولم یكن لدیك وظیفة أو كان راتبك منخفًضا للغایة ، یمكنك الحصول على

 أنواع مختلفة من المساعدة االجتماعیة:
.)DSP - denarna socialna pomoč(  

 استحقاقات المساعدة االجتماعیة تساعدك هذه األموال على شراء الطعام ودفع ثمن الشقة وما إلى ذلك ... كما یمكنك 
طلب مساعدة اجتماعیة مالیة

 .)izredna DSP( في بعض الحاالت االستثنائیة
- إعانة الطفل )otroški dodatek( أموال لمساعدتك في رعایة األطفال

- إعانة الوجبة المدرسیة - ال یتعین علیك دفع غداء ألطفالك.
- تخفیض روضة األطفال - تدفع أقل تكلفة لریاض األطفال.

هناك أیًضا أنواع أخرى من المساعدة المالیة لألفراد والعائالت وكبار السن / أو المعوقین. علیك أن تسأل عن أولئك
.)CSD - Center za socialno delo( الذین یعملون في مراكز العمل االجتماعي

تذكر أنه ال یمكن للجمیع الحصول علیها - تطبق شروط / معاییر مختلفة.

إذا كنت ترید معرفة المزید حول مزایا الرعایة االجتماعیة المختلفة ، فراجع كتیب المعلومات »حقوق الضمان
االجتماعي الخاصة بك في سلوفینیا«. كما یتضمن معلومات حول كیفیة ومكان التقدم للوثائق والمستندات التي تحتاجها 

للتطبیق.
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الترفیهیة و  االجتماعیة  الخدمات 

3.2 الخدمات االجتماعیة )غیر المالیة( 

سیساعدك مستشار االندماج في كل ما یتعلق باالندماج: المستندات والشقة والعمل / المدرسة والمساعدة االجتماعیة وما 
 )svetovalec za integracijo( .إلى ذلك.

)NGOs nevladne organizacije( یمكنك أیًضا الحصول على مساعدة من المنظمات غیر الحكومیة
في تلك المنظمات ، یمكن للموظفین أو المتطوعین مساعدتك.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

 المنظمات التي یمكن أن تساعدالمنظمات التي یمكن أن تساعد

• Slovene Philanthropy 
• Association Odnos

• Humanitarian Charity Society UP 
C. Maršala Tita 63, 4270 Jesenice 

Tel: 031 569 340 
e-mail: info@up-jesenice.org 

• Slovenian Red Cross 
Mirje 19, 1000 Ljubljana 

Tel: 01 2414 300 
e-mail: rdeci.kriz@rks.si 

• Slovenska karitas 
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana 

Tel: 01 300 59 60 
e-mail: info@karitas.si

صفحات الویبصفحات الویب

https://www.filantropija.org/
https://www.odnos.si/

http://www.up-jesenice.org/en
https://infotujci.si/en/integration-into-

slovenian-society/social-security/
https://www.rks.si/sl/About_Slovenian_

Red_Cross/
https://www.karitas.si/

https://welcomm-europe.eu/slovenia/
welfare/

https://stire.org/slovenia/arriving/
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 4. التعلیم

4.1 األطفال والشباب 

4.1.1  ریاضریاض  األطفال ومرحلةاألطفال ومرحلة  ماما  قبلقبل    المدرسةالمدرسة 

ریاض األطفال أو مؤسسات ما قبل المدرسة لیست إلزامیة وهي مخصصة لألطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 11 شهًرا 
وحوالي 6 سنوات ، عندما یبدؤون في الذهاب إلى المدرسة. روضة األطفال مفتوحة في أیام العمل. یمكن لألطفال اإلقامة 
في ریاض األطفال لمدة ال تزید عن 9 ساعات في الیوم. علیك أن تدفع لریاض األطفال ، ولكن یمكن تخفیض المبلغ ، 
وهذا یتوقف على وضعك المالي الشخصي. یمكن للطفل دخول ریاض األطفال في أي وقت خالل العام الدراسي ، إذا قدم 
الوالدان الطلب في الوقت المحدد. جمیع المعلومات اإلضافیة حول ریاض األطفال الفردیة التي یمكنك العثور علیها في 

كتیبات المعلومات المتوفرة في المكتب الرئیسي لكل ریاض األطفال.

4.1.2 التعلیم االبتدائي التعلیم االبتدائي

یعد التعلیم االبتدائي إلزامًیا لمدة 9 سنوات لجمیع األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 6 و 15 عاًما. ویتم تنفیذه في المدارس 
االبتدائیة مجاًنا. لجمیع األطفال الحق في التعلیم. الفتیات والفتیان مًعا في ریاض األطفال والمدارس. یجب احترام حقوق 
الطفل. العقاب البدني والتمییز محظوران. وفًقا للقانون ، المدارس العامة علمانیة والبیئة المدرسیة مستقلة عن الدین أو 
السیاسة. األنشطة السیاسیة والدینیة محظورة في المدارس العامة. تقام الفصول باللغة السلوفینیة في المناطق المختلطة 
عرقًیا أیًضا بالهنغاریة واإلیطالیة. یتم تسجیل أطفال ما قبل المدرسة في المدارس االبتدائیة في فبرایر. إذا حضر األطفال 
إلى سلوفینیا في الخریف أو الشتاء ، فیمكنهم االلتحاق بالمدرسة في السنة الدراسیة الحالیة ، وإذا وصلوا في وقت الحق 
في الربیع أو الصیف ، فمن المحتمل أن یتم تسجیلهم في العام الدراسي التالي. یجب على اآلباء تسجیل طفلهم في المنطقة 
التعلیمیة التي یقیم فیها الطفل. یتم تنفیذ التعلیم لألطفال المعوقین من قبل المدارس االبتدائیة لألطفال ذوي االحتیاجات 

الخاصة  مع اإلدارات ذات المناهج والمؤسسات الخاصة لألطفال والشباب ذوي االحتیاجات الخاصة.

المدارس االبتدائیة والثانویة مجانیة ، لكن هناك بعض التكالیف للوجبات التي تنظمها المدرسة والرحالت المدرسیة والمواد 
وما إلى ذلك. تتوفر إعانات مختلفة لإلنفاق المتعلق بالتعلیم. المدارس تنظم دورة اللغة السلوفینیة لألطفال الذین یعانون من 

معرفة غیر كافیة باللغة ، وكذلك فصول سلوفینیة إضافیة.
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4.1.3  التعلیم الثانوي  التعلیم الثانوي  

بعد االنتهاء من التعلیم االبتدائي ، یمكنك مواصلة تعلیمك في المدرسة الثانویة.¬¬ ینقسم التعلیم الثانوي إلى التعلیم الثانوي 
العام )المدرسة الثانویة(

و التعلیم المهني والثانوي. تنشر وزارة التعلیم والعلوم والریاضة المناقصة على موقعها اإللكتروني في شهر ینایر من كل 
عام. عندما تختار المدرسة والبرنامج ، یجب علیك إكمال طلب التسجیل و تقدیمها في المدرسة االبتدائیة أو في المدارس 
الثانویة المختارة. تختار المدارس ذات االلتحاق المحدود المرشحین وفًقا للصفوف الذین حققوها في الصف السابع والثامن 
والتاسع بالمدرسة االبتدائیة. المدرسة الثانویة تنتهي بالباكالوریا )ماتورا( كشكل من أشكال التقییم الخارجي ، والذي یتیح 

الدخول في الدورات الجامعیة ویمّكن أیًضا من االلتحاق بمناهج التعلیم المهني العالي.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

 الحكومة الحكومة
وزارة التعلیم والعلوم والریاضة

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Tel: 01 400 52 00, e-pošta: gp.mizs@gov.si

صفحات الویبصفحات الویب
-noitacude-fo-yrtsinim/seirtsinim/seitirohtua-etats/ne/is.vog.www//:sptth

/trops-dna-ecneics
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, https://www.ess.gov.si/ncips/

cips, https://www.mojaizbira.si/, https://dijaski.net/srednje-sole/iskalnik- 
srednjesolskih-programov

https://www.ess.gov.si/ncips/cips
https://www.mojaizbira.si/

https://dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov

4.1.4  التعلیم العاليالتعلیم العالي

یتكون التعلیم العالي من التعلیم المهني العالي )برامج مدتها سنتان( والتعلیم العالي )3 أو 4 سنوات من البكالوریوس ، 
سنة أو سنتین من الماجستیر و 3 سنوات من الدكتوراه(. تستمر برامج التعلیم العالي في دورة قصیرة لمدة عامین وتنتهي 
بمؤهالت مهنیة. یتم إجراء التعلیم العالي طویل المدى من قبل مؤسسات التعلیم العالي العامة: الجامعات والكلیات وأكادیمیات 
الفنون والمدارس المهنیة العلیا ومؤسسات التعلیم العالي المستقلة. توجد جامعات عامة )جامعة لیوبلیانا وجامعة ماریبور 

وجامعة بریمورسكا( وجامعات خاصة )جامعة نوفا غوریتسا(.

 تنشر الدعوة للتسجیل في مؤسسات التعلیم العالي في ینایر. یتم نشر معلومات عن الوظائف الشاغرة والمتطلبات المنشورة 
في المواقع اإللكترونیة لوزارة التعلیم والعلوم والریاضة. هناك اثنین من المواعید النهائیة للتسجیل - في الربیع والخریف. إذا 
كانت الوظائف الشاغرة متوفرة حتى بعد انتهاء فصل الخریف ، یمكن للمرشحین التسجیل أیًضا في الموعد النهائي الثالث.
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االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

الجامعاتالجامعات
جامعة لیوبلیاناجامعة لیوبلیانا

Kongresni trg 12 
1000 Ljubljana 

Tel: 01 241 8500 
e-pošta: rektorat@uni-lj.si 

جامعة ماریبورجامعة ماریبور
Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Tel: 02 23 55 280  
e-mail: rektorat@um.si

جامعة نوفا غوریتساجامعة نوفا غوریتسا
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica 

Tel: (05) 331 52 23 
e-mail: info@ung.si

جامعة بریمورسكاجامعة بریمورسكا
 Titov trg 4, 6000 Koper 

Tel: 05 6117553 
e-mail: info@upr.si

صفحات الویبصفحات الویب

https://www.uni-lj.si/eng/about_ 
university_of_ljubljana.aspx

https://www.um.si/en/Pages/default.aspx
http://www.ung.si/en/
https://www.upr.si/en

4.2 الكبار

للبالغین الذین حصلوا على الحمایة الدولیة نفس الحقوق التي یتمتع بها المواطنون السلوفینیون فیما یتعلق بالتعلیم. یتم تنظیم 
التعلیم االبتدائي للبالغین وبرامج المدارس الثانویة للبالغین بواسطة المدارس االبتدائیة والثانویة للبالغین والجامعات الشعبیة 

والمؤسسات التعلیمیة األخرى. هناك أیًضا برامج خاصة للتعلیم بدوام جزئي ، یمكن لألشخاص 

  )Zavod za zaposlovanje( الذین لدیهم وظائف الحضور. تمكن دائرة التوظیف في سلو فینیا
من إدراج العاطلین عن العمل المسجلین في مختلف برامج التعلیم والتدریب.
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االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

 الحكومةالحكومة

• Sektor za višje šolstvo in izo-
braževanje odraslih  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport 

Direktorat za srednje in višje šolstvo 
ter izobraževanje odraslih 

• Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana  
Tel: 01 400 52 99 

e-mail: gp.mizs@gov.si 

• Andragoški center Republike 
Slovenije 

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 58 42 560 

e-mail: info@acs.si

 المنظماتالمنظمات

• Cene Štupar 
Šmartinska 134a 

1000 Ljubljana 
Tel.: 01 234 44 00, 01 234 44 21 

e-mail: info@cene-stupar.si
• Zveza ljudskih univerz Slovenije 

Vojkova 1, 1000 Ljubljana 
Tel: 031 729 905   

e-mail: info@zlus.si

صفحات الویبصفحات الویب

https://www.acs.si/en/
https://www.cene-stupar.si/en/home

https://www.zlus.si/

4.3 االعتراف بالمؤهالت

ENIC-NARIC Center إذا كنت ترغب باالعتراف بتعلیمك ، یجب علیك االتصال بمركز
مع جمیع الوثائق المطلوبة. ُیعد االعتراف بالمؤهالت لغرض مواصلة عملیة التعلیم إجراًء ُیمنح بموجبه حامل شهادة 
أجنبیة الحق في مزید من التعلیم في المدرسة أو مؤسسة تعلیمیة أخرى أو مؤسسة التعلیم العالي في جمهوریة سلوفینیا. 
للتعلیم. الرأي له طابع إعالمي  التعلیم هو إجراء تقوم به السلطة المختصة بإصدار رأي بشأن المكونات الفردیة  تقییم 
واستشاري. هذا لیس تقییماً جوهریاً للتعلیم ، ولكنه مجرد مقارنة بنائا على المعلومات المقدمة من مقدم الطلب. یجب أن 
تظهر المؤهالت التي تم تحقیقها في المستند األصلي ، وتكون اآلراء بمثابة وسیط. هذا الرأي ال یعني أن لدیك أي حقوق 

أو التزامات إضافیة ؛ انها مجرد نقل تلك التي حصلت علیها بالفعل إلى بلد آخر.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

الحكومةالحكومة
• Center ENIC-NARIC Slovenija 

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana  
Tel: 01 478 47 45 

e-pošta: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si

صفحات الویبصفحات الویب
https://www.enic-naric.net/

slovenia.aspx
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5. العمل

5.1  الحق في العمل

یمكن لألشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة )اللجوء( وأفراد أسرهم العمل وال یحتاجون إلى تصریح عمل.

5.2  كیف تبحث عن وظیفة

إذا لم یكن لدیك وظیفة ، یمكنك الذهاب إلى خدمة التوظیف أو غیرها من الخدمات الخاصة )كارییرا ، ناتون ، مان باو  و 
أدیكو( الذین یمكنهم مساعدتك في العثور على وظیفة. یمكنك البحث عن وظیفة بنفسك عبر اإلنترنت

)Moje deloو Moja zaposlitev(. على بوابتي

بالنسبة لبعض الوظائف ، تحتاج إلى كتابة طلب ، سیرة ذاتیة ورسالة تحفیز.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

صفحات الویبصفحات الویب

• Zavod Republike 
Slovenije za 

zaposlovanje 
Tel: 080 20 55

• e-pošta: kontaktni.
center@ess.gov.si

   المنظمات التي یمكن أنالمنظمات التي یمكن أن
تساعدتساعد

• Slovenska 
Filantropija 

• Društvo Odnos
• Društvo UP

صفحات الویبصفحات الویب

https://www.ess.gov.si/
https://www.kariera.si/sl

https://www.natonhr.com/
prosta-delovna-mesta/

https://www.najdidelo.si/
podjetje/

https://www.adecco.si/
https://www.mojedelo.com/
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لعمل  ا

5.3 عقود العمل )أنواع العمل(

قبل أن تبدأ العمل في سلوفینیا ، علیك توقیع عقد. من المهم حفظ العقد الذي تحصل علیه من صاحب العمل. للعمل ،
)Delo  na črno( السوداء«  »السوق  في   ، عقد  دون  العمل  وحساب مصرفي.  رقم ضریبي  لدیك  یكون  أن   یجب 

غیر قانوني في سلوفینیا. إذا كنت تعمل دون عقد ، فلیس لدیك حمایة وال حقوق كعامل.

هناك نوعان من العمل :
 العمل الدائم - لفترة غیر محددة	 
العمال المؤقت - لفترة محدودة)من – إلى(	 

العمل بدوام كامل  العمل. یمكنك  بدایة عملك ، عندما یختبرك صاحب  فترة االختبار )عادة من 1-3 أشهر( هي فترة 
)40 ساعة في األسبوع( أو أقل. یمكنك العمل في نوبات مختلفة )الصباح وبعد الظهر واللیل( وكذلك في عطالت نهایة 

األسبوع أو العطالت.
كل هذه األشیاء یجب أن تكون مكتوبة في العقد. یمكنك أیًضا العمل كطالب )خدمة طالبیة( أو بدء مشروعك التجاري 

  .)s.p.( وأن تكون صاحب عمل خاص
إن العمل لحسابك الخاص یعني أنه یمكنك القیام بأي نوع من العمل في أي مجال ، ولكن علیك أیًضا دفع االشتراكات 

والضرائب. إذا كان لدیك وقت فراغ وترید مساعدة اآلخرین أو القیام بشيء جید ، فیمكنك أیًضا العمل كمتطوع.

5.4 الرواتب والمساهمات االجتماعیة  والضرائب

یتكون راتبك من صافي المبلغ الذي تتلقاه على حسابك المصرفي ومساهمات الضمان االجتماعي التي تغطي تأمینك الصحي 
األساسي ،وتأمین التقاعد ، وتأمین البطالة ، ورعایة الوالدین.  تغطي المساهمات التكالیف في حالة مرضك أنت أو أطفالك 

، أو فقدان وظیفتك ، أوالتقاعد أو عندما تصبح والًدا.  ستحصل أیًضا على المال للغداء و وسائل النقل .

5.5 حقوق العمال

عندما تعمل ، یجب أن تأتي للعمل في الوقت المحدد ، وأن تحترم وقت العمل وتؤدي عملك كما هو مكتوب في العقد. 
جمیع الموظفین الذین لدیهم عقد عمل لهم الحق في الراتب ، والراحة ، وبیئة عمل آمنة وصحیة ، والعطالت مدفوعة 
األجر )العطالت الرسمیة هي أیضا مجانیة لمعظم الناس( ، واإلجازة المرضیة مدفوعة في حالة إذا كنت أنت أو طفلك 

مریض. ال یمكن فصلك ألنك في إجازة مرضیة.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

المنظمات التي یمكن أن تساعدالمنظمات التي یمكن أن تساعد
• Delavska svetovalnica 

Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana  

Tel: 031 517 201 
e-pošta: info@delavskasvetovalnica.si

صفحات الویبصفحات الویب
http://www.delavskasvetovalnica.

si/kontakt/
https://welcomm-europe.eu/

slovenia/employment/
https://stire.org/slovenia/work/
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سلوفینیا دلیلدلیل  المجتمعي  التوجه 

6. تعلم اللغة
إذا كنت ستعیش في سلوفینیا ، فیجب أن تتعلم اللغة السلوفینیة. من األسهل بكثیر العثور على وظیفة وتكوین صداقات 
والذهاب إلى المدرسة إذا كنت تعرف اللغة. تحتاج أیًضا إلى معرفة اللغة السلوفینیة إذا كنت ترغب في الحصول على 

الجنسیة السلوفینیة. یمكنك العمل والذهاب إلى الصفوف السلوفینیة في نفس الوقت.

6.1 األطفال والشباب

اللغة السلوفینیة في المدرسة.  سوف یتعلم األطفال الذین یذهبون إلى المدرسة االبتدائیة / )من عمر 6 إلى 14 عاًما( 
المدارس یجب أن تنظم فصول إضافیة للغة السلوفینیة ومساعدة األطفال الالجئین و األطفال الذین ال یتحدثون اللغة.

یتمتع الشباب الذین تقل أعمارهم عن 16 عاًما والذین ال یذهبون إلى المدرسة االبتدائیة بنفس الحقوق التي یتمتع بها 
البالغون )انظر أدناه(.

6.2 الكبار

إذا كنت شخًصا یتمتع بحمایة دولیة ، یمكنك الذهاب إلى دورة اللغة لمدة 300 ساعة. تتكون الدورة من جزئین: دورة 
للمبتدئین لمدة 180 ساعة ودورة إضافیة لمدة 120 ساعة. هناك ، ستتعلم التحدث والكتابة والقراءة وتحسین مهارات 

أخرى في اللغة السلوفینیة.

إذا لم تذهب إلى الدورات ، فقد تخسر المساعدة المالیة  لإلسكان. یمكنك أیًضا العثور على بعض الفصول السلوفینیة 
المجانیة لألجانب من خالل الوحدة اإلداریة وخدمة التوظیف. للتقدم ، هناك شروط )معاییر( مختلفة. تتغیر الظروف كثیًرا 
لذا األفضل أن تسأل. سوف تحصل على مزید من المعلومات حول الدورات وحقوقك والتزاماتك من مستشار االندماج. 

اقرأ المزید هنا :
)https://infotujci.si/en/integration-into-slovenian-society/free-slovenian-language-

courses/(.
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للغة  ا تعلم 

تساعد بعض المنظمات المهاجرین على تعلم اللغة بمساعدة المتطوعین. هؤالء لیسوا مدرسین محترفین ولن تحصل على 
)http://www.filantropija.org/en(  :أي شهادة ، لكنهم یقدمون التدریس مجاًنا. واحدة من هذه المنظمات

هناك أیًضا دورات أخرى لتعلم السلوفینیة ، ولكن علیك أن تدفع مقابلها. یتم تنظیم دورات اللغة والثقافة السلوفینیة 
)/http://centerslo.si/en/courses-for-adults/courses( لألجانب في مركز اللغة السلوفینیة كلغة ثانیة 

وأجنبیة Cene Štupar, Mint, Lingula and Horizont  وفي مدارس اللغات الخاصة مثل

6.3 تعلم اللغة وحدك

یمكنك العثور على بعض الدورات والتطبیقات المجانیة عبر اإلنترنت. هناك أیًضا العدید من الكتب لتعلم اللغة السلوفینیة 
في المكتبات. یمكنك تعلم اللغة السلوفینیة بمفردك ، ولكن لتتعلم كیفیة التحدث ، من األفضل أن تذهب إلى الصف 

السلوفیني.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

 أدوات عبر اإلنترنتأدوات عبر اإلنترنت
• Welcomm Slovenian course 
(https://welcomm-europe.eu/
slovenian-language-course/)

• Znam (free application for learning 
Slovenian on your phone): (https://

play.google.com/store/apps/
details?id=com.znam&hl=sl)

• Slovene Learning Online (SLO) 
(https://www.slonline.si/) 

• Learn Slovene (http://ilanguages.
org/slovene.php)  

https://www.goethe-verlag.com/
book2/  

http://www.digitaldialects.com/
Slovene.htm  

https://www.memrise.com/
courses/english/slovenian/  

http://learnslovenianonline.com/ 

الكتبالكتب
• Slovenščina ekspres  

(http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-
in-prirocniki/osnovna-stopnja/

slovenscina-ekspres-1)  
• ABC…GREMO  

(http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-
in-prirocniki/

osnovna-stopnja/a-b-c-1-2-3-gremo)

صفحات الویبصفحات الویب

https://welcomm-europe.eu/slovenia/
language/

https://stire.org/slovenia/learning-lan-
guage/
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سلوفینیا دلیلدلیل  المجتمعي  التوجه 

7. المشاركة المجتمعیة
إفي سلوفینیا ، هناك العدید من الفرص للترفیه عالیة الجودة ، مثل النوادي الریاضیة والجمعیات الثقافیة والفنیة ، ودورات 
مختلفة ، وما إلى ذلك. هناك أیًضا العدید من المنظمات والمبادرات في سلوفینیا التي تعمل بنشاط على خلق بیئات شاملة 
حیث یمكن لجمیع الناس المساهمة. الهدف من مشاریعهم هو خلق دعم مجتمعي أكبر لالجئین ، وأن تكون جزًءا من جهود 
المجتمع األوسع التي قد تفید الالجئین. یمكنك االنضمام إلى برامج االندماج والمشاركة في العمل التطوعي إذا كنت مهتًما.

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

المنظمات والمبادراتالمنظمات والمبادرات
• Slovene Philanthropy

• Association Odnos
• Humanitarian Charity Society UP

• IAŠ 
Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, tel: 01  241 02 90, 051 321 193, e-mail: info@africanstudy.org

• Terra Vera, Grajska cesta 8, 8311 Kostanjevica na Krki, tel: 031 613 519, e-mail: drustvo.
terravera@gmail.com

• APIS, Pot na Rakovo jelšo 158, 1000 Ljubljana, tel: 031 338 616, e-mail: apis@zavodapis.si
• Voluntariat, Bežigrad 6, 1000 Ljubljana, tel: 01 2391 623, e-mail: info@zavod-voluntariat.si

• Humanitas, Zemljemerska ul. 12 
1000 Ljubljana, tel: 01 430 03 43, e-mail: info@humanitas.si

• Skuhna, Trubarjeva cesta 56, 1000 Ljubljana, tel: 041 339 978, e-mail: info@skuhna.si
• No-Border Craft, https://www.facebook.com/no.border.craft.community/

• Ambasada ROG, Trubarjeva cesta 72, 1000 Ljubljana, e-mail: ambasada.rog@gmail.com

صفحات الویبصفحات الویب
https://www.filantropija.org/ 

https://www.prostovoljstvo.org/
https://www.odnos.si/

https://african-studies.org/
https://www.terra-vera.org/

http://www.instituteapis.org/
https://www.zavod-voluntariat.si/?lang=en

http://www.humanitas.si/index.php?lang=en
http://www.humanitas.si/index.php?lang=en

https://www.skuhna.si/kontakt/
http://atrog.org/en/places/ambasada-rog
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مجانیة  قانونیة  مساعدة 

8. مساعدة قانونیة مجانیة
إذا كانت لدیك أسئلة حول وضعك أو حقوقك أو حقوقك المتصلة بالعمل أو التمییز أو العنف ولیس لدیك أموال تدفعها 

للمحامي ، یمكنك الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة.
إذا كانت لدیك حمایة دولیة )اللجوء( ، فسوف تحصل على الشخص الذي سیساعدك )مستشار االندماج( ویخبرك بكل شيء 
عن عملیة االندماج. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة المحامي ولیس لدیك مال ، یمكنك الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة 
أیًضا. یمكن لبعض المنظمات مساعدتك في العثور على محاٍم مجاني. یمكنهم إبالغك بحقوقك واإلمكانیات التي تشرح 
اإلجراء ویمكن االتصال بمؤسسات أخرى حول حالتك )مثل مكاتب أمین المظالم أو غیرها(. إذا كنت ترغب في إحضار 

عائلتك للبقاء معك في سلوفینیا )لم شمل األسرة( ، یمكن لمنظمتین مساعدتك: 

PIC )مركز المعلومات القانونیة للمنظمات غیر الحكومیة( 	 
 	https://www.filantropija.org/ سلوفین فیالنتروبي

إذا كنت ترغب في العثور على فرد من عائلتك )تتبع األسرة(:
 Red Cross )https://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx( هذه هي المنظمة التي تساعد

Welcomm لمزید من المعلومات حول المساعدة القانونیة ، انظر صفحة ویب 

االتصاالت والموارداالتصاالت والموارد

 القطاع العامالقطاع العام
• Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia 

Dunajska cesta 56 (4th floor), 1109 Ljubljana; tel: 01 475 00 50; Freephone: 080 15 30, e-mail: 
info@varuh-rs.si

 المنظمات المنظمات
• PIC – Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij  (Legal-Informational Centre for NGOs) 
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel: 01 521 18 

88, 051 681 181, e-mail: pic@pic.si
• Mirovni inštitut (The Peace Institute) 

Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel: 01 234 77 20 
e-mail: info@mirovni-institut.si

صفحات الویبصفحات الویب
http://pic.si/about/

http://www.mirovni-institut.si/en/
https://welcomm-europe.eu/slovenia/legal/





سلوفین فیالنتروبي هي منظمة غیر حكومیة وغیر ربحیة وغیر سیاسیة ، تأسست عام 2991. تهدف برامجنا إلى رفع 
مستوى المعیشة في المجتمع والدفاع عن الضعفاء. نحن نعمل في مجاالت الهجرة والتعاون بین األجیال والتعاون الدولي 
والصحة ، مع كون التطوع هو الموضوع األساسي لجمیع أنشطتنا. رؤیتنا هي مجتمع منفتح وعادل ومتضامن یتیح الشراكة 
والتعاون بین المؤسسات العامة والقطاع االقتصادي واألنشطة التطوعیة للمواطنین ، ویوفر بیئة محفزة للجمیع - حتى 

أولئك الذین ، بسبب أي ظروف ، غیر قادرین على توفیر جودة الحیاة ألنفسهم وأسرهم.
www.filantropija.org
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