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البلديات
اين التسجيل؟  � البلدية التي تختار 
ل�قامة، ابحث عنها � ال�ىحة التالية: 

Adeje 1
زنقة كب�ة رقم 1، رمز 

بريدي:38670، 

Arafo 2
ساحة خويس انطونيو4، 

38550، ها 922511711

Arico 3
زنقة ماليك، 38580، فيا دي 

اريكو، ها 922129030 

Arona 4
ساحة ديل كريستو بدون 

رقم، 38640

Buenavista del Norte 5
زنقة ال اونديقا، ه، 38480، 

ها 922129030
 

Candelaria 6
شارع الكونستتسيون 7، 
38530، ها 922500800 

Fasnia 7
طريق لوس روكيس12، 38570، 

ها 922530280
 

Garachico 8
ساحة الحرية، 38450، 

ها 922830000

Granadilla de Abona 9
ساحة قونزاليس مينا بدون رقم، 

38600، ها 922771164

La Guancha 10
زنقة ال االونديقا 1، 38440، 

ها 922828002                                                                              
 

Candelaria 6
شارع الكونستتسيون 7، 
38530، ها 922500800 

Fasnia 7
طريق لوس روكيس12، 38570، 

ها 922530280
 

Garachico 8
ساحة الحرية، 38450، 

ها 922830000

Granadilla de Abona 9
ساحة قونزاليس مينا بدون رقم، 

38600، ها 922771164

La Guancha 10
زنقة ال االونديقا 1، 38440، 

ها 922828002                                                                              
 

Guía de Isora 11
زنقة البلدية 4، 38680، 

ها 922850100  

Güímar 12
ساحة البلدية 4، 38680، 

ها 922850100    
 

Icod de los Vinos 13
ساحة لويس دي ليون ويرتاس1، 

38440، ها 922869600

La Orotava 14
ساحة االيونتميونتو بدون رقم، 

38300، ها 922324444

La Matanza de Acentejo 15
شارع تنقوارو 20، 38370، 

ها 922577120
 

Puerto de la Cruz 16
ساحة اوروبا 1، 38400، 

ها 922378400 

Los Realejos 17
شارع كانارياس 6، 38410، 

ها 922346234 

 

El Rosario 18
ساحة االيونتميونتو بدون رقم، 

38290, ها 922101600 

San Cristóbal de La Laguna 19
زنقة اوبسبو ري ردوندو 1، 38201، 

ها 922601100
 

San Miguel de Abona 20
شارع لوس ابريقوس 30، 38620، 

ها 922700000

San Juan de La Rambla 21
زنقة 19 دى مارسو 31، 38420، 

ها 922360003   

Santa Cruz de Tenerife 22
شارع في�ا وكالفيجو، 46
سانتا كروز من تين�يفي

 
Santa Úrsula 23

شارع اسبانيا 2، 38390 
ها 922303040 

Santiago del Teide 24
زنقة ال بالسنسيا 10، 38436، 

ها   

 

ا�ستشفيات العامة 
 Nuestra Señora ا�ستشفى الجامعى

:de la Candelaria
 ،38010 ،145 del Rosario الطريق العام

سانتا كروز دي ت�يفى، هاتف 
مركزى:922602000

ا�ستشفى الجامعى لكانارياس:
طريق Ofra بدون رقم، ال كويستا. 38320، 

سان كريستوبال دي ال الغونا. ها. 
مركزى:922678000، ها. 

املستخدم:922678283

: UTE مستشفى ش�ل ت�يفى

شارع  La pardela بدون رقم، 38434، 
Buen Paso، ايكود دي لوس فينوس، ها. 

الخدمة:922923107

-الي استشارة طبية او طارىة، عليك االتصال باقرب مركز 
صحى لك.

-الذهاب اىل هذه املستشفيات ال يتم االباحالة من طبيبك 
الخاص، او كان املركز الصحى مغلقا وتحتاج العالج بشكل 

استثناىي.
-لطلب موعد مع طبيبك ىف املركز الصحى الخاص بك، اتصل 

بالرقم 012(رقم الحكومة الكنارية).

البطاقة الصحية
� ا�كاتب التالية تستطيع التعرف ع� 

ا�جراءات و الوثاىق ال�ورية للحصول ع� 
البطاقة الصحية � مركز 

بلديتك.   - املركزرقم 1: شارع 
Ruiz  de Padrón رقم 10-8، 

38002، سانتا كروز دي ت�يفى 
ها:922278870، 

فاكس:922278916

 Bulevar املركز2: شارع-
Chejofe 5، 38650، ابونا، 

ها:922777800، 
فاكس:922777801-

 Bulevar املركز2: شارع-
Chejofe 5، 38650، ابونا، 

ها:922777800، 
فاكس:922777801-

 José Campo املركز 3: شارع-
 Boca Tauce، 3، ع´رة Llanera
El tejar ، 38400، بويرتو دي ال 

كروز، ها:922368804 
فاكس:922389693

 José Campo املركز 3: شارع-
 Boca Tauce، 3، ع´رة Llanera
El tejar ، 38400، بويرتو دي ال 

كروز، ها:922368804 
فاكس:922389693

 ،Quintin Benito2 املركز:شارع-
 ،38201 ، Plaza del Cristo زاوية

سان كريستوبال دي ال الغونا، 
ها:922224540، 

فاكس:922223547

من جهة اخرى، هناك جمعيات غ� نفعية تقدم الدعم و 
ا�رشاد � مواقف محددة مثل:

-اطباء العا»:
 ،38003 ،62 del Castillo شارع

سانتا كروز دي ت�يفى، 
ها:922248936

-اطباء العا»:
 ،38003 ،62 del Castillo شارع

سانتا كروز دي ت�يفى، 
ها:922248936

-الصليب ا¯حمر:
 ،38002 ،60 san Lucasشارع

سانتا كروز دي ت�يفى، 
ها:922282924

-الصليب ا¯حمر:
 ،38002 ،60 san Lucasشارع

سانتا كروز دي ت�يفى، 
ها:922282924

هناك هيىات عمومية اخرى قد تكون مفيدة لك مثل: 
 (cabildo)و اقسامهاا�ختلفة، و�ية La Laguna جامعة

.Gob. Can .ت�يفى، الحكومة الكنارية

:La Laguna جامعة
قسم الحكومة املحلية:

شارع Padre Herrera، 38200، سان كريستوبال دي ال 
الغونا، ها:922319000

:La Laguna الهيىة العامة لجامعة
 ، Agustin Arévalo 61، برج االستاذ La Trinidad  شارع

الطابق صفر،
الحرم املركزي للجامعة، ها:922319200

سان كريستوبال دي ال الغونا

حكومة (cabildo) ت�يفى:
ساحة España بدون رقم، 38003، سانتا كروز دي ت�يفى، 

ها:922239500

رىاسة الحكومة الكنارية:
شارع José Manuel Guimerá 1، 38071، ها:922923916

بعض الهواتف العامة
-هذا الرقم(012) تضعه الحكومة الكنارية تحت ترصف 

املواطن¼، للحصول عىل املعلومات الكافية حول 
االجراءات و الخدمات املتاحة اداريا ىف الجزر، يعمل 24

س/365ي.

-رقم مجا¿ خاص بالطوارىء(112) لطلب االسعافات، 
التبليغ عن حادث طريق او حريق.... الخ.

-رقم مجا¿ و رسى(016) تضعه وزارة الصحة، الشؤون 
االجت´عية و املساواة تحت ترصفهك لالبالغ عن اي نوع 

من اشكال العنف ب¼ الجنس¼.

� حالة مستجدات من نوع اخر، µكنك ا�تصال 
با�رقام التالية:

-الحرس ا�د·(062)
̧طة الوطنية(091) -ال

-حا�ت التسمم(915620420)
-الطوارىء البحرية(900202202)

بلدية

مستشفى قنصلية

مكتب الهجرة كيانات اخرى "معا � نفس ا�تجاه"

القنصليات � ت�يفى

ا�رجنت«:
شارع San Francisco 5، الطابق 5،مبنى  سانتاندير. 

38002، سانتا كروز دي ت�يفى ها: 922151031/922151030/ 
فاكس:922299219.

بلجيكا:
شارع Villalba Hervás 4، الطابق 2، 38002، سانتا كروز دي 

ت�يفى، ها: 922241193/فاكس922241193.

ا�ملكة ا�تحدة:
ساحة Weyler 8، الطابق، 38003، سانتا كروز دي ت�يفى، 

ها: 902109356/فاكس 922289903، الربيد 
info.consulate@fco.gov.uk:Èاإللكرتو

ا�وروغواي:
شارع Viera y Clavijo 66، 38004، سانتا كروز دي ت�يفى ، 

ها:92215912، الفاكس92215914، الربيد 
consuladodeluruguaytenerife@gmail.com:Èاإللكرتو

فنزوي�:
شارع Francisco de la Roche 21، طابق1، 38001، سانتا 

كروز دي ت�يفى، ها: 922290435/922290381، 
فاكس:922290757، الب. 

consulado@consulvenecanarias.org:Èااللكرتو

يوجد � ت�يفى العديد من القناصل الفخري« او العام«، 
µكنك الدخول إ¿ الويب �عرفة كيفية ا�تصال بهم.

شكر خاص

ا¿ كل التجمعات و ا�شخاص الذين  
ساهموا بفعالية � اعداد و اثراء هذا 

الدليل، اقول من قلبى: شكرا لكل واحد 
منكم!!

ندعوكم ملشاهدة 
فيديو يحË قصة 
اعداد هذا الدليل.

مكتب الهجرة

µكنك العثور فيه ع� كل ا�علومات التى ستحتاجها 
لطلب ا�قامة � ت�يفى. 

العنوان
شارع La Marina 20، 38071 سانتا كروز دى ت�يفى ، ها: 

 citaprevia. :¿922999316   الربيد االلكرتو
Sctenerife@seap.minhap.es

هذه ادارات اخرى قد تحتاجها لتسويةاقامتك:

̧طة الوطنية قسم الحدود و ا�جانب � ال
-شارع Ramón Pérez de Ayala 6، 38007، سانتا كروز دى 

ت�يفي ها: 922235632/922235634

شارع  Nava y Grimón 66، 38201، سان كريستوبال دي ال 
الغونا ها: ال922314625/922314630/922314621

شارع del Campo y Llarena 3، 35400 بويرتو دي ال كروز، 
ها: 922376831/922376831(املنطقة الش´لية)

مبنى Las Terrazas بدون رقم ، CNP، اديخي ، 
ها:922376832/922789123

µكنك العثور فيه ع� كل ا�علومات التى ستحتاجها 
لطلب ا�قامة � ت�يفى. 

العنوان
شارع La Marina 20، 38071 سانتا كروز دى ت�يفى ، ها: 

 citaprevia. :¿922999316   الربيد االلكرتو
Sctenerife@seap.minhap.es

هذه ادارات اخرى قد تحتاجها لتسويةاقامتك:

̧طة الوطنية قسم الحدود و ا�جانب � ال
-شارع Ramón Pérez de Ayala 6، 38007، سانتا كروز دى 

ت�يفي ها: 922235632/922235634

شارع  Nava y Grimón 66، 38201، سان كريستوبال دي ال 
الغونا ها: ال922314625/922314630/922314621

شارع del Campo y Llarena 3، 35400 بويرتو دي ال كروز، 
ها: 922376831/922376831(املنطقة الش´لية)

مبنى Las Terrazas بدون رقم ، CNP، اديخي ، 
ها:922376832/922789123

ا�ديرية العامة للشؤون ا�جت�عية و 
الهجرة:

 ،14 ، Carlos J. R. Hamilton  شارع
38001، سانتا كروز دي ت�يفى. 

ها:922922500

دليل ا�ضيف

اما نحن � مرصد الهجرة � ت�يفى"OBIT"، و اسÆاتيجية 
"معا � اتجاه واحد"، µكنك ان تجدها هنا:

الحرم الجامعى ل Guajara، كلية العلوم 
ا�نسانية(قسم الجغرافيا و التاريخ) طابق 2، جناح 

23B-A2 ، 38200، سان كريستوبال دي � �غونا، 

ها:922317762
www.juntasenlamismadireccion.com

Estrategia@juntasenlamismadireccion.com
Facebook: juntas en la misma dirección
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El Sauzal 25
زنقة الكونستيتسيون 3، 38360، 

ها 922570000 

Los Silos 26
ساحة دى ال لوز 9، 38470، 

ها 922840004
 

Tacoronte 27
ساحة ديل كريستو 1، 38350، 

ها 922513500 

El Tanque 28
شارع برينسيبيس دي اسبانيا 24، 

38435 ها 922136715

Tegueste 29
ساحة سان ماركوس 1، 38280، 

ها 922316100
 

La Victoria de Acentejo 30
ساحة دي ال غاليسيا بدون رقم، 

38380، ها 922580031

Vilaflor 30
زنقة دوكتور ب�يز كاس�يس 1، 

38613، ها 922709002
 



Lorem 

�ت بلورة دليل االستقبال هذا انطالقا 
من اسرتاتيجية تسي� التعدد الثقاىف"معا 
ىف نفس االتجاه", و هي مبادرة اطلقت 

سنة ٢٠٠٩م من طرف قسم التشغيل، 
التجارة، الصناعة و التنمية 

 (cabildo)السوسيواقتصادية لوالية
ت�يفى و كذا جامعة la Laguna عرب 

هيىاتها العامة.

 ،�يا للسعادة!!!� منز� و � جميع انحاء العا
تستعمل هذه الكلمة:يا ه�!!!،

يا ه�..... انت � ت�يفى!!!!!

يا اه�... انت فع� � ت�يفى!!!!!

ا كل اللغات، و حتى لو � اكن ا عرفهاباللغات 
ا�خرى،فاننا نفهمها جميعا.

نصاىح مختلفة 

مجموعات العمل ل"معا 
� نفس ا�تجاه":

تتمثل االهداف االساسية ل"معا ىف نفس االتجاه "ىف 
بناء مجتمع متعدد الثقافات، مت¤سك، تشار¢ و فخور

 بكل ذلك، ولبلوغ تلك االهداف تم تشكيل مجموعات 
عمل تعنى باملواضيع التالية:

-الوقاية من العن�ية و كره ا�جانب.
-محاربة العنف ضد ا�راة.

-تربية ا�واطن¥ ع¤ ا�شاركة � التنمية ا�جت¢عية.
-مشاركة ا�طفال و الشباب.

-الحوار ب¥ ا�ديان.

و لتسي� فعال للتنوع الثقاىف فان" معا ىف نفس 
االتجاه"تقرتح القيام باع¤ل ىف احياء و بلديات الجزيره، 
�كن من تحقيق تلك االهداف، و تشجع كل شخص او 

كيان او تجمع او ادارة عمومية، ترغب ىف ذلك، عىل 
املساهمة بفعالية ىف اثراء املحتويات و املبادرات 

املطروحة، انسجاما مع االهداف املسطرة.

ندعوك �شاركتنا، حسب ا�ستطاع، من خ�ل ا�نتساب 
لفريق العمل الذى يناسبك اك¯، و لهذا الغرض 
تستطيع ا�تصال ³ختلف عناوين"معا � نفس 

ا�تجاه"ا�وجودة � هذا الدليل او الدخول � ا�وقع 
ا�لكµو´.، 

و التعرف ع¤ محتوياته 
ا�ختلفة التالية

-جزيرة Tenerife :موقعها الجغرايف، مناخها، 
سكانها، لغتها...الخ.

-اين و كيف تتعلم اللغة االسبانية.
-التسجيل للسكن.

-تسوية و توثيق االجانب.
-مكان االقامة.

النقل العام و الخاص.
-كيفية البحث عن العمل.

-املساهمة ىف الض¤ن االجت¤عي.
-النظام الرضيبي.

-كيفية فتح حساب مرصىف.

-ارسال الحواالت و الطرود.
-القنصليات.

-الطفولة.
-نظام التعليم.

-الصحة.
-الخدمات االجت¤عية.

-التخطيط العائىل.
-املراة

.Éالتنوع الوظيفى للبالغ-
-التنوع الوظيفى لالوالد و البنات.

-التنوع الجنىس.
-كبار السن.

-املشاركة االجت¤عية.
-الكيانات الدينية ىف تنى�يفى.

-السياحة.
-الرتفيه و الثقافة.

-رخصة قيادة السيارات.
-فرق الطوارئ و اجهزة االمن.

-االدارة البلدية الخبار املستهلك.
-كيفية الحصول عىل الجنسية االسبانية.

-الحكومة الكنارية، املجالس الجهوية للجزر، 
البلديات و االجهزة املختصة يف شؤون املواطن.

وندعوك ايضا ا¸... 

االنض¤م لهذه العاىلة الكب�ة، وان تكون طرفا فاعال فيها، و ال 
تبخل باراىك و مساه¤تك املفيدة، مع امكانية االتصال بنا 

لالستفسار و النقد، متى شىت ذلك، عن طريق الربيد 
االلكرتوÒ التاىل:

Estrategia@juntasenlamismadireccion.com
الهاتف:922317762

الواتساب:649227747
juntas en la misma dirección:فيسبوك

OBITEN مرصد الهجرة ىف ت�يفى

 نحن هنا... يا  ه�!!!!
اريد ان اكون حرا مثل الريح

Õمن اجل التجول ىف العا
انا لست من هناك، ولست من هنالك

انا من حيث يريدوننى.
انا اسود، انا ابيض، انا اصفر

احمر واملزيد من االلوان.

العاÕ كب� و رحب
نحن ال نرى ما وراء االفق،

،Õاذا كانت هناك دموع ال ا
تلك التى تنرش العاطفة،

بعيون تبÙ ذكريات الصداقة و الحب.

انااريد االلتحام بكل يشء
Õو تذوق كل رقصات العا
انا من هنا، انا من هناك،

من النخيل، من املراعى و السهوب،
من الرباكÉ و البحار و الجبال والثلوج.

اريد ان اكون قويا مثل املاء
حتى اصل اىل كل العطىش.

العب و اقفز، اضحك واشارك،
بال  كروب و ال حدود.

اتحرك و اسافر بال تردد،
اعيش حياÝ بسعادة.

اليوم نرقص للجميع
ونرصخ اننا سعداء،

بال حدود و ال سدود،
نحن جميعنا برش،

اصدقاء و صديقات،
نلتقى و نضحك،
الننا معا نتقاسم

الطاقة و الكث� من الحياة،
الن اختالط الناس

يحرك نبضات القلب،
واحدة ، اثنان، ثالثة...... عيل االيقاع.

اريد ان احلم بعاÕ سعيد
احب السالم ىف كل انحاء الكوكب

،Ýاخوا ،Òاخوا ،ãاصدقاىي، صديقا
الشمس تسطع للجميع،

لك و ىل و لكل من ياÝ بعدنا،
نحن داى¤ هنا ملا تحتاجون.

Milena Perišić COMPOSITORA:امللحنة
:مستوحاة من كل عنارص اللجنة الفنية لدليل الرتحيب
Danza en Comunidad-Gospel Shine Voices Kids - Colectivo Arco Iris 
Music(تجمع قوس قزح الفنى) - Orquesta Filarmónica Juvenil de 
Tenerife "Miguel Jaubert"(االوركسرتا الشبابية لت�يفى)- Acadim(الجمعية 
 فرقة-"Aldeas Infantiles"الكناريةالنرش املوسيقى الكنارية)- ابناء و بنات
 - Amiguitos y Amiguitas"- Gustavo Campos - Sandra Morales"مشاركة
Daniel Baute - Paula Pimentel - Yudeimis Acosta - Eladio Barreto.

لجنة الصياغة: 
 Õاطباء العا-

-كاريتاس ت�يفى
-الصليب االحمر 

-جمعية
-تجمع 
-تجمع 

-املركز البسيكوبيداغوجي 
-احياء من اجل التشغيل

-مجموعات العمل و الفريق الفنى  ل

� التعليم ينصح Mark Thomas من 
"بريطانيا" ³ا ي¼:

-شارك ىف الحياة املدرسية الوالدك من خالل 
الحضور و املساهمة ىف االنشطة 

املدرسية(اجت¤عات، العاب تقليدية،
 اغاÒ، وجبات... الخ.)

 Emanuel Lucas Bruno نصيحة من
(٢٢ سنة، ا�وروغواي)، ل�بناء و 

البنات:

-ال تخافوا، ال تتخلواابدا عن جذور 
كم و ثقافاتكم خوفا من الرفض و 

التهميش، لن يحدث ذلك ابدا!! 

� البحث عن العمل تنصحنا 
 María Esperanza Barrera

(فنزوي�) ³ا ي¼:

-وسع نطاق بحثك عن العمل ليشمل جميع 
املجاالت املمكنة خارج مهنتك املعتادة، من 

خالل خطة ذكية للبحث و االتصال باكرب عدد 
من االماكن و االشخاص.. اتخذ موقفا نفسيا 

ايجابيا، و تحىل بالصرب و املثابرة.

اما � موضوع ا�راةفتنصحنا 
Esther Torrado Martín ³ا ي¤:

-اطلبى املعلومات من السلطات العمومية 
املختصة، واملصالح االجت¤عية املهتمة 

بشؤون املراة واملهاجرين... ساهمى ىف 
الكيانات التى تروح لثقافة بلدك، و تفاعىل  

مع الثقافات االخرى.

 Roxana Resnikowski و عن ا�سن¥ تقول
de Ortiz (بوليفيا) ما ي¼:

-ال تعزل نفسك و تفاعل مع جميع انواع البرش 
م¤ يسمح لك بتبادل الخربات الحياتية، وابحث 

 æعن االنشطة التى تحبها و تجعل حياتك اك
متعة.

و ل�شخاص ذوي التنوع الوظيفى 
يقدم Daniel Buraschi(ايطاليا) نيابة 

عن ابناء و بنات"قوس قزح"، 
النصيحة التالية:

-استفد من الية"هو وحده"... انت ىف 
ت�يفى، و هي جزيرة çكنك فيها الوصول 

اىل شاطىء البحر عىل كريس متحرك.
ال تتفاجا اذا انهال عليك الناس بالعناق و 

القبالت، فسكان الجزيرة اصال طيبون و 
رقيقون بالفطرة.

اذا احتجت ليشء ما فال ترتدد ىف طلبه، 
فنحن عاىلة كب�ة و متضامنة.
و تذكر ان املشاركة ىف االعياد 

املحليةاملتنوعة للجزيرة تجعلك داى¤تشعر 
انك حقا ىف بيتك.

قم بتنزيل الفيديو الخاص 
بابناء وبنات"قوس قزح".

دليل ا�ضيف


