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 REGIDORIA D’ EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I FEMINISMES 

              DEPARTAMENT DE DRETS CIVILS 

                  Avinguda  Tortosa, 2, 1a planta 25005 Lleida · Telèfon: 973/700457 · Fax: 973/700494 
 A/e: acollida@paeria.cat 

 توجيهات بلدية مدينة ليريدا حول اإلجراءات اإلدارية والشؤون الخارجية.
 

 أثناء حالة الطوارئ يلغى قسم الخدمات الخاصة بالمواعيد.  ●

 المواعيد التي تم تأجيلها سيتم إعادة برمجتها. ●

 يتم تعليق جميع المواعيد سواء اإلجرائية أو اإلدارية.  ●

 الوثائق اإلدارية  أو العقوبات أو غيرها ألن صالحيتها ال تنفذ خالل هذه الفترة. ال تقلقوا بشأن صالحية  ●

  MERCURYتجديد التراخيص يمكن إجراءها إلكترونيا من خالل برامج  ●

إذا لم يكن بحوزتك شهادة إلكترونية يمكن القيام بهذا اإلجراء عن طريق ممثل  } محام { أو موثق أو  ●

 خريج إجتماعي .

عيد النهائية   للتجديد تبقى معلقة بمعنى يمكن تقديم طلب التجديد بعد انتهاء حالة الطوارئ حتى يعيد نهاية لكن الموا

 الصالحية.  
 فيما يخص العمل في الحقول ال يتوقع القيام بعملية التسوية.  ●

 مية.  مهٌم جدا. ال تستمعون األقاويل واألخبار المغلوطة, عليكم بالرجوع دائما إلى المصادر الرس
 

 الجنسية
 

 تم تأجيلهم ألكثر معلومات توجه إلى الموقع : CCSE Y DELEإختبارات 
https://www.cevantes.es   

● La Generalitat de Catalunya  تم وقف عملية اإلستدعاء و اإلبالغ عن تقارير الهجرة } تقارير

  لرأ              { اإلدماج, تجديد أو تعديل تصاريح اإلسكان, أو تقارير جمع شمل األسرة

 
 
 

 إجراءات العمل  
 

   Webألغى خدمة الهاتف للحصول على موعد و أبقى خدمة على خدمة الموقع  SEPEقسم الخدمة العمومية 
https://sede.sepe.gob.es  

 سيتصل بالشخص بعد وصول طلبه .   SEPEال 
فإن الشخص الذي أجيل إلى التوقف عن العمل ال يقوم بأي إجراء ألن المؤسسة التي   ERTAإذا كان األمر يتعلق بــ 

 تعمل فيها هي التي تقوم بهذا اإلجراء. 
 

   OTGعمل لـ مكتب ال
  

 زواال.   2صباحا إلى   8يقدم خدمة اإلستماع من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  
 أو التوجه إلى الموقع:   900800046على الرقم المجاني 

https://serviocupacio.gemcat.cat  
 900400012المضمونة يمكنك اإلتصال على الرقم المجاني  RENDAلإلستفسار عن  -

  D Treball lleida (OT)للمزيد من المعلومات إتصل بمكتب  
973 230 550  

 da@gencat.catot_soc.llei  أو إبعث رسالة نحو   
 acollida@paeria.es قبل أي شك إبعث رسالة إلكترونية نحو: 

  ويتصلون بك الحقا.    SOEو أترك إسم و رقم هاتفك لمحامي قسم التوجيه الخاص باألجانب 
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